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INTRODUCERE 
 

Cunoașterea, cercetarea, analiza și dezvoltarea spațiului rural sunt activități 

de importanță vitală pentru o țară, determinate atât de ponderea populației ocupate 

în activități productive, de servicii socio-culturale, de habitat și turism, cât și de 

suprafața (dimensiunea) spațiilor rurale. În concepția multor cercetători, inclusiv a 

noastră, spațiul rural al unei țări, zone sau al unei localități reprezintă cartea de vizită 

a acestora. 

Cu privire la spațiul rural al Țării Hațegului cu o suprafață de 155 km2,  

cuprinzând, depresiunea geografică cu același nume, mărginită și închisă de Munții 

Retezat, Șureanu, Țarcu și Poiana Ruscă, reprezintă una dintre cele mai înzestrate 

zone ale României din punct de vedere istoric, peisagistic, cultural și spiritual. 

Dacă la această caracteristică importantă a Țării Hațegului, adăugăm și 

dinamica economică și socială intervenită după 1990, traversată timp de aproape trei 

decenii, avem dimensiunea exactă a necesității și oportunității cercetărilor de evoluție 

rurală complexă, atât de necesare fundamentării științifice de dezvoltare rurală 

durabilă a acestei zone. 

Alegerea temei de cercetare ”Strategii de dezvoltare rurală durabilă în zona 

Țara Hațegului, județul Hunedoara”, determinată și de participarea în anii 2008-2010 

la elaborarea studiilor efectuate de Academia Română în această zonă, a fost 

stimulată de nevoia elaborării acestui studiu strategic bazat pe cunoașterea 

fenomenelor economice și sociale produse în acest interval de timp. 

Cercetările propuse pentru perioada 2018-2020, dorim să cuprindă trei etape:  

 2018 - Studiul resurselor naturale și antropice în Țara Hațegului; 

 2019 - Cercetări privind evoluția economică rurală în Țara Hațegului (1990-

2018); 

 2020 - Elaborarea strategiei de dezvoltare rurală durabilă în Țara Hațegului. 

Pe baza cercetărilor ce le vom întreprinde, dorim să ne aducem contribuția la 

fundamentarea științifică a căilor de dezvoltare economică și socială a fiecărei 

comune și a întregii zone a Țării Hațegului, în ansamblul său.  
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CAPITOLUL 1. 

 
LOCALIZAREA ȚĂRII HAȚEGULUI 

  
 Cu o zestre istorică impresionantă, Țara Hațegului se bucură de o poziție 

privilegiată în istoriografia României, fiind una dintre cele mai însemnate şi cunoscute 

vetre de civilizaţie neîntreruptă din întregul spaţiu românesc. Recunoscută prin 

importanța istorică deținută, Țara Hațegului reprezintă leagănul civilizației daco-

romane pe teritoriul național, arie de reprezentativitate pentru fortificațiile antice și  

medievale din zid, un areal înțesat de monumente istorice. 

Aşezată în partea de sud-vest a Transilvaniei, în județul Hunedoara, Țara 

Hațegului având, ca toate celelalte  zone denumite “țară“, o delimitare naturală, se 

suprapune depresiunii cu același nume, mărginită, la sud, de Munții Retezat, la est și 

nord-est, de Munții Șureanu, la vest, de Munții Țarcu, iar la nord de Munții Poiana 

Ruscă. O delimitare detaliată și foarte bine documentată o regăsim în lucrarea lui 

Gheorghe-Gavrilă Hognogi: Țara Hațegului studiu de geografie regională, Editura 

Risoprint Cluj-Napoca, 2016: “ Criteriile funcțional și mental, care au în substrat 

evoluția istorică într-un cadru natural favorabil constituit de unitatea depresionară 

”sprijinită” pe contraforții cu precădere metamorfici ai unităților montane învecinate, 

au făcut posibilă delimitarea ”țării”. Întregul areal este drenat de apele râului Strei și 

ai afluenților lui (bazinul hidrografic mijlociu și superior), astfel încât limita regiunii se 

constituie din cumpene de ape, înșeuări sau văi. Din nord (albia râului Strei, aval de 

lacul Subcetate), limita urmează spre nord-vest cumpăna de ape dintre Pârâul Slivuț 

și Cerna Mureșului, continuându-se cu cea dintre Timiș și afluenții de stânga ai 

Streiului: Densuș (vest) și Râul Mare (sud-vest) până în vf. Netiș, ca apoi să coboare 

în albia Râului Șes la coada lacului Gura Apelor. Interfluviul Râu Șes-Lăpușnicul Mic 

până în vf. Bulzului (M-ții Godeanu) și interfluviul Strei-Cerna reprezintă limita sudică 

și sud-estică. Spre est, traseul urmează înșeuarea Dl. Muncelu-Vf. Pleșa, Valea 

Jigorelu (sud-est și est), în nord-est interfluviul Strei-Cerna, văile Sasului, Streiului și 

Pravățului. Interfluviul Strei-Grădiștea, respectiv cumpăna dintre bazinul mijlociu al 

Streiului și cel inferior în nord-est și nord, au constituit rațiuni de trasare a limitei 

extravilanului UAT-urilor ca și în cazul celorlalte sectoare amintite“. 

Pe lângă delimitările natural și funcționale ale Țării Hațegului, am avut în 

vedere și limitele sociale și mentale ale locuitorilor care au determinat includerea în 

arealul studiat și a comunei Bretea Română, așa cum a fost tratată și în studiile 

realizate de Institutul de Economie Agrară al Academiei Române în lucrarea 

Conservarea geo-și biodiversității și dezvoltarea durabilă în Țara Hațegului-Retezat. 
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Matrici economice, sociale, economice și strategii de dezvoltare durabilă în Tara 

Hațegului-Retezat, volumul II. Între aceste limite, Țara Hațegului corespunde 

bazinului superior al Streiului, având lungimea, pe axa est-vest, de cca. 50 km și o 

lățime de 30-35 km, pe axa nord-sud.  

 

 
Figura 1.1. Țara Hațegului. Imagine din satelit 

Sursa: https://www.google.ro/maps?hl=ro 
 
Densitatea, nemaiîntâlnită niciunde, de vestigii istorice, de la cele antice-

dacice şi romane, la cele medievale, biserici cu cea mai veche atestare documentară 

din România, existenţa geoparcului cu dinozauri, parcurile naţionale şi rezervaţiile 

științifice, obiceiuri şi tradiţii etno-folclorice şi gastronomice, deosebit de bine 

păstrate, fac din Ţara Haţegului una dintre cele mai atractive zone turistice ale ţării 

noastre. 

Dacă intrăm în Ţara Haţegului dinspre Banat, pe Poarta de Fier a 

Transilvaniei, după numai câțiva kilometri ajungem la Ulpia Traiana Augusta Dacica 

Sarmizegetusa, apoi la cea mai veche biserică – monument istoric aflată în comuna 

Densuș, iar pe dreapta, ajungem în comuna Râu de Mori, satul Suseni unde întâlnim 

cetatea medievală Colţi, descrisă de Jules Verne în romanul său Cetatea din Carpaţi. 
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Întorcându-ne de la Suseni în Râu de Mori, şi dacă urcăm pe valea Râului 

Mare, intrăm, de fapt, în Masivul Retezat, calificat de marele botanist clujean, 

academicianul Alexandru Borza (creatorul Parcului Naţional Retezat, în anul 1935): 

“pământ sfânt pentru ştiinţă în întregimea sa, un monument sacru al naturii, un 

gigantic sanctuar al naturii”. 

Retezatul, acest munte nepereche al României, este simbolul, este emblema 

Ţării Hațegului. Bogăţia sa floristică şi faunistică, cu alte cuvinte, biodiversitatea sa, 

alături de peisajele de neegalat date de cele 40 de piscuri înalte de peste 2200 m şi 

de cele peste 100 de râuri glaciare, constituie, poate, cea mai importantă atracţie 

turistică şi științifică a întregii zone. 

Rezervaţia ştiinţifică Gemenele, în suprafaţă de peste 1600 de ha, unde se 

află Casa laborator (Cabana) Gemenele a Academiei Române, este locul ideal 

pentru cercetătorii biodiversităţii Retezatului. 

Importanţa ştiinţifică internaţională a Parcului Naţional Retezat a fost 

recunoscută prin înscrierea, de către UNESCO, în lista rezervaţiilor biosferei (1980). 

Revenind în Masivul Retezat, pe Râul Mare, la confluenţa cu Zlătuia, nu 

putem trece peste prezentarea Ţării Haţegului şi a munţilor săi, peste o scriere făcută 

acum 75 de ani de geograful Ioan Conea, care în Monografia Comunei Clopotiva 

(localitate care străjuieşte intrarea în Retezat, pe Râul Mare), scria: “La Gura Zlata, 

valea se deschide. Din dreapta, Zlata vine „năvarnică” de sub Retezat şi se aruncă în 

râul care încă de la Vadul Apelor şi-a schimbat numele din Lăpuşnic în Râul Mare. La 

confluenţa cu Zlata, valea se deschide ca o încăpere rotundă între munţi. Acolo, 

academicianul Brătescu-Voineşti şi-a clădit casă, punând temelie unei viitoare sigure 

staţiuni climaterice”. 

Pe valea Râului Mare, de la confluenţa cu râul Zlatna şi până aproape de 

ieşirea din defileu, pe o distanţă de circa 18-20 km au apărut, în ultimele două 

decenii, dar mai ales în ultimii cinci ani, peste 100 de pensiuni şi case familiale de 

vacanţă. Fenomenul îl regăsim şi în alte părţi ale zonei Haţegului, prin văile deosebit 

de pitoreşti care pleacă din Masivul Retezat. 

Multe s-ar putea scrie încă despre Ţara Haţegului, despre Retezat. Dar, 

socotim noi, că ilustrarea cea mai bună au făcut-o predecesorii noştri Aron 

Densuşianu, marele cărturar al Ţării Hațegului, scriind ”Frumos  e Ardealul peste 

măsură, dar în el mai frumos decât orice este tocmai acest colţ care din vechi şi până 

astăzi se cheamă  Ţara Haţegului” şi aprecierea marelui sociolog acad. Dimitrie 

Gusti: ”ce bogată, ce mare sumă de civilizaţie locală românească se poate culege 

într’un singur sat de munte, în cel nepreţuit muzeu etnografic viu, care este Ţara 

Haţegului”. 
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Aron Densuşianu, în urma călătoriei întreprinse în anul 1865 în Ţara 

Haţegului, scrie în Revista Familia, printre altele, despre pierderile arheologice de la 

Sarmizegetusa atrăgând atenţia despre faptul că ”cea mai mare parte din  ruinele 

Ulpiei Traiane, inscripţiuni, monumente, sculptură, statuia şi altele se află zidite sau 

aşezate ca ornamente în curţile ungurilor, sau mai bine zis, a românilor unguriţi din 

acest ţinut”. 

Nu se poate încheia această prezentare a zonei fără a spune câteva cuvinte şi 

despre conacul Berthelot al Academiei Române, din comuna cu acelaşi nume 

(General Berthelot). 

În primul rând, recuperarea în anul 2001 a castelului, terenului agricol şi silvic, 

donaţie a generalului  francez  H.M. Berthelot, a reprezentat punctul de pornire, 

ideea constituirii centrului de cercetări şi formare continuă în domeniile bio şi 

geodiversităţii, a agriculturii ecologice şi a dezvoltării rurale durabile cu sediul la 

Berthelot. Refacerea castelului, preluat într-o stare jalnică de Academie, constituie 

pentru întâia instituţie de ştiinţă şi cultură a ţării o datorie de onoare, atât pentru 

memoria donatorului cât şi pentru cinstirea familiei Nopcsa care a construit castelul. 

Totodată, destinaţia ştiinţifică şi educativă a castelului şi a anexelor sale trebuie să 

constituie reluarea, după mai bine de şase decenii, a ”dorinţei Academiei Române de 

a îndruma şi ajuta populaţia sătească din regiune”. 

Castelul de la Berthelot are o istorie lungă. Prima scriere referitoare la castelul 

de la Fărcădin (vechea denumire a satului Berthelot) o datorăm Coraliei Maria Jianu 

(Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva) şi lui David B. Weishampel (Hopkins 

University Baltimore, SUA). Fiul cel mare al baronului Lászlo Nopcsa (conform celor 

scrise de Jókai Mór în cartea Sărmanii bogaţi în anul 1860), Ferenc Nopcsa, s-a 

născut la Fărcădin, în anul 1874, presupunem în castelul despre care vorbim. Despre 

baronul László Nopcsa se scrie  (N.Wardegger 1991) că ”a fost un pasionat 

colecţionar de piese arheologice provenite din lapidarile de la Zam, Mintia, Fărcădin”. 

Referitor la castelul familiei Nopcsa de la Fărcădia, Aron Densuşianu în vizita pe care 

o face în anul 1864 în Ţara Haţegului scrie faptul că ”la curtea baronului Nopcea 

(scris roman, s.n.) erau strânse mai multe monumente romane, culese de prin ruine, 

care conţin figuri şi inscripţiuni. În salon, mulţime de busturi şi statuete”, iar statuia 

care are  ”toga încopciată la umărul stâng, era tăiată în marmură cu atâta măiestrie şi 

eleganţic”, Baronul Nopcsa susţine că bustul ar fi al lui Traian, iar Aron Densuşianu 

scrie, în continuare, ”la scara de intrare în castel străjuiau câte un leu funerar, după 

care urma un şir de statui bărbăteşti fără cap”. Toate acestea, după trecerea 

castelului în proprietatea întregului popor, după 1948, au dispărut, dispărând 

posibilitatea studierii provenienţei lor (probabil dacice şi romanice). 
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Ultimul proprietar al castelului familiei Nopcsa de la Fărcădin, baronul Elek 

Nopcsa şi fiii săi, Ferencz, Elek şi Ilona, după unirea Transilvaniei cu Regatul 

României în 1918, părăsesc România, iar castelul şi moşia din localitate sunt 

expropriate, conform prevederilor Legii Reformei Agrare pentru Transilvania şi Banat, 

trecând în proprietatea statului român. 

Este important de menţionat că în anul 1895 Ilona Nopcsa a găsit oase de 

animale preistorice (dinozauri pitici, se va dovedi mai târziu) pe domeniile familiei din 

Ţara Haţegului. De aici începe activitatea de paleontolog a lui Ferenc Nopcsa, cel 

care a descoperit şi descris pentru prima dată dinozaurii pitici din Ţara Haţegului. 

După anul 1919, pentru castelul de la Fărcădin începe o altă perioadă istorică, 

perioada generalului Berthelot. Statul român, pentru meritele deosebite în 

organizarea modernă a armatei române, îi donează castelul şi domeniul de la 

Fărcădin-Haţeg generalului francez H.M. Berthelot, căruia i s-a acordat şi cetăţenia 

română. 

Prezenţa științifică actuală a Academiei Române în Ţara Haţegului-Retezat 

constituie reluarea activităţilor de cercetare sociologică, economică  şi de 

biodiversitate efectuate de predecesorii noştri academicienii Dimitrie Gusti, Alexandru 

Borza, Aron Densuşianu, A. Niarady. 

Sistemului rural al Ţarii Haţegului se compune din 11 comune și orașul 

Hațeg care, împreună, regrupează un număr de 88 de sate și cătune.  

Tabelul 1. 
 Numărul satelor din comune  - Ţara Haţeg – Retezat 

Comuna Număr Nr. sate/nr. mediu sate 

Baru 4 0,545 

Bretea Română 13 1,773 

Densuş 7 0,955 

General Berthelot 5 0,682 

Hațeg* 4 0,545 

Pui 12 1,636 

Răchitova 5 0,682 

Râu de Mori 9 1,227 

Sarmisegetusa 5 0,682 

Sălaşu de Sus 11 1,500 

Sântămăria Orlea 9 1,227 

Toteşti 4 0,545 

Total 88  
*Orașul Hațeg cu trei sate aparținătoare 
Sursa : Informaţii obţinute pe baza Fişelor de comună, întocmite de membrii colectivului 
CCDRDR, 2018 
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Numărul mediu de sate pe comună fiind de 7,3, cu mențiunea că 58,3% din 

comune cuprind un număr de sate mai mic decât media pe total, în timp ce 41,7% se 

situează peste această medie. Acest indicator pune în evidenţă  gradul de 

concentrare a populaţiei comunelor. 

Potenţialul demografic rural al  Ţării Haţegului-Retezat  este caracterizat de 

amploarea statistică pe care o înregistrează, constituind unul dintre argumentele 

fundamentale ale ruralităţii specifice acestui  areal. În prezent, populaţia rurală  are o 

pondere de 71,0% în total populaţie  din Ţara Haţegului Retezat. 

Depresiunea are o bogată rețea hidrografică fiind drenată de râurile Strei, Râu 

Mare și Galbena, cu afluenții lor. Acest potențial hidrografic este bine valorificat prin 

construcțiile hidrotehnice realizate, care au contribuit la dezvoltarea durabilă a zonei.  

Accesul în Țara Hațegului se face prin trei „porți”: dinspre orașele Deva și 

Hunedoara, pe valea Streiului – drumul european E79; dinspre Banat (orașul 

Caransebeș), pe valea Bistrei – drumul național DN 68, trecând pe la Porțile de Fier 

ale Transilvaniei; dinspre municipiul Petroșani, prin Pasul Merișor-Bănița, pe drumul 

european E79. 

O descriere mult mai detaliată a infrastructurii de acces în Țara Hațegului o 

regăsim în lucrarea Țara Hațegului studiu de geografie regională, autor 

Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2016: Referitor la 

importanța poziției geografice a Depresiunii Hațegului în vederea trasării 

infrastructurii de acces Pop Gr. P. (2006, p. 139) afirma că poziția: ,,[…] între cele 

două mari unități carpatice: Meridionali și Occidentali” îi oferă ,,[…] posibilități de a 

realiza legături complexe cu regiuni mai apropiate sau mai îndepărtate, acestea 

decurgând din convergența orografică, hidrografică și a activităților umane”. 

Această poziție privilegiată a fost valorificată încă înainte de sec. I d. Hr., dată 

fiind proximitatea capitalei dacice din M-ții Șureanu, dar este exploatată într-un mod 

cu adevărat profesionist de către romani pentru a cuceri Dacia și pentru a o controla 

militar și/sau economic abia de la începutul secolului menționat. Este suficient să 

facem referire la ,,[…] drumurile principale, de rangul I, unde trebuie incluse, în primul 

rând, drumurile militare, cele care au fost construite imediat după cucerirea provinciei 

și care au asigurat deplasarea trupelor și cantonarea lor în castre, în interiorul și pe 

granițele Daciei. Toate aceste drumuri se desprind din artera rutieră construită de 

Traian în anul 100 e.n. de-a lungul Dunării, pe malul sudic’’ (Fodorean Fl., 2004, p. 

65), fructificând sectoarele accesibile din punct de vedere al indicilor geomorfometrici 

(altitudine, pantă, adâncime și densitate a fragmentării): văi, culoare, terase, pasuri 

etc. Exemple relevante în acest sens sunt drumurile: Dierna-Tibiscum (de-a lungul 

Culoarului Timiș-Cerna), Tibiscum -Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Apulum - Salinae - 
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Potaissa - Napoca – Porolissum (prin Culoarul Bistrei, Depresiunea Hațeg-Strei, 

Valea Mureșului, Culoarul Alba Iulia-Turda etc.), Drobeta - Bumbești - Pasul Vâlcan - 

Sarmizegetusa (Culoarul Drobeta-Bala, interfluvii din Dealurile Coșuștei și Gruiurile 

Jiului, Depr. Târgu-Jiu, Culoarul Jiului, Pasul Vâlcan, Depr. Petroșani, Dl. Babii, Depr. 

Hațegului) și, nu în ultimul rând, Via Alutana, care de la Sucidava traversa Carpații 

Meridionali pe Valea Oltului (Figura 1.2.).  

Aceste exemple zugrăvesc rolul unităților de relief în trasarea principalelor 

artere de comunicații în perioada antică, dar situația poate deveni problematică la 

nivel detaliat acolo unde inginerii romani și-au etalat priceperea în alegerea celor mai 

potrivite trasee pentru a ocoli areale mlăștinoase, cum este cel dintre Râu Mare și 

Breazova sau a evita ”[...] o trecere dublă a Streiului în favoarea alteia printr-un 

sector de îngustare al Râului Mare” (Fodorean Fl., 2007, p. 370), în apropiere de 

Sântămăria Orlea. 

În linii mari, rețeaua rutieră romană continuă să fie utilizată și după retragerea 

romană din Dacia, uneori până în zilele noastre (Fodorean Fl., 2003). Ba chiar mai 

mult, pe alocuri, rețeaua actuală se suprapune acesteia, de unde se poate trage o 

concluzie: alături de o rețetă tehnică de succes în realizarea infrastructurii de acces 

este imperios necesar a se ține cont de elementele cadrului natural, în acest caz de 

geologie, relief și caracteristicile hidrologice. 

 

 
Figura 1.2. Infrastructura de acces din Țara Hațegului 
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Dezvoltarea tehnicilor de construcție a permis accesarea Defileului Jiului atât 

rutier prin DN 66 (E 79), realizat între 1874 și 1894, cât și feroviar prin magistrala 

202, realizată în mai multe etape între 1924-194840. Aceste obiective de 

infrastructură și continuarea lor spre Depresiunea Hațegului au fost necesare ca și 

alternative la traseele prin pasurile Vâlcan dinspre Bumbești-Jiu spre Depr. Petroșani 

și Dl. Babii dinspre Depr. Petroșani spre Depr. Hațegului și mai departe spre 

Transilvania și/sau Banat. Chiar dacă obstacolul numit relief a fost surmontat, costul 

a fost evident, și s-a concretizat în perioadă lungă și cu întreruperi de construcție, 

număr mare de poduri, viaducte și tuneluri pe o distanță scurtă cu reflectare în costul 

de execuție. Această stare de lucruri se păstrează până în localitatea Crivadia 

(comuna Bănița) pentru rutier, în timp ce pentru feroviar până în localitatea Petros 

(comuna Baru). 

La nivelul Țării Hațegului, cele două căi de transport se constituie în principala 

axă funcțională care traversează ,,țara” pe diagonală, de la est la nord, urmând în linii 

generale cursul Streiului, la care se conectează altele de importanță secundară 

dinspre sud, nord-est sau est (Figura 1.2.). 

La Hațeg și Subcetate se face, respectiv se făcea (până în 1987), dacă ne 

referim la calea ferată, joncțiunea cu a doua axă ca importanță la nivelul regiunii, 

care pe o direcție nord-est (prin câmpia joasă și arealul de luncă dintre Râul Mare și 

Galbena, continuând cu afluentul de dreapta Breazova), la nivelul Țării Hațegului și 

est-vest pe Valea Bistrei se constituie în variantă de conexiune a Banatului cu 

Transilvania. Din aceasta se ramifică axe secundare spre vest (V. Densușului) și/sau 

sud, spre interiorul arealului montan sudic (DJ 685 – pe V. Râului Mare) și spre 

versanții sudici ai Munților Țarcu (se face referire la suprafața unității montane inclusă 

în Țara Hațegului!). 

În interiorul limitelor regiunii, atât căile de acces reprezentative actuale (E, 

DN), cât și drumul roman imperial, pentru care avem un traseu reconstituit cu 

fidelitate (Fodorean Fl., 2007, p. 370), preferă luncile, unitățile de câmpie joasă sau 

înaltă și, numai în cazuri deosebite, traversează unități de dealuri sau muncei. 

Situația se schimbă când vorbim de drumuri județene, comunale sau străzi, primele 

două ajungând frecvent și în areale montane (ex. DJ 685, 686, 687, 687 A, 687 C, 

687 G). 

Pornind de la această realitate este ușor de intuit că valorile indicilor 

morfometrici (altitudine, pantă, adâncimea fragmentării) ce caracterizează 

suprafețele alese în trasarea rețelei feroviare și rutiere sunt în general mici, excepție 

făcând aceleași tipuri de drumuri amintite (Figura 1.2.). 
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Dacă în cazul infrastructurii rutiere valorile morfometrice mari pot fi surmontate 

mai ușor, în cazul celei feroviare situația este diferită, apelându-se deseori la tuneluri, 

viaducte etc. Așa se face că pentru calea ferată care conecta până în 1897 

magistralele 900 și 200 (cea mai veche cale ferată din Țara Hațegului - funcțională 

începând cu 1908) prin Culoarul Bistrei (917), Depr. Hațeg – Orăștie (211 până la 

Subcetate), s-a ales între localitățile Bouțari și Zeicani variant cremalierei, care, însă, 

reducea din capacitatea de transport, motivație care a contribuit la renunțarea 

utilizării liniei. 

Cu toate că, aparent, pentru unele cazuri în trasarea infrastructurii de transport 

relieful nu ar fi fost decisiv, două studii de caz detaliate pe axele principale dovedesc 

o situație contrarie și chiar implicații neașteptate. În acest sens, s-a analizat 

amploarea lucrărilor de terasament și s-au identificat și evidențiat sectoarele cu risc 

la accidente (pentru infrastructura rutieră). 

Cele două căi ferate, 202 și 211, cu lungimi asemănătoare (29,86, respectiv 

29,3 km), prezintă valori asemănătoare și ale lungimii lucrărilor de terasament cu mici 

diferențieri: rambleu: 36,2% și 47,4%, rambleu pe un singur sens: 10,3% și 5,6%, 

debleu: 6,4% și 2%. Diferențele minore vin din faptul că ambele traversează în 

proporție majoritară suprafețe plane susceptibile la exces de umiditate dar și din 

necesitatea stabilizării terasamentului, de unde și procentajul mare de sectoare cu 

rambleu, dar totuși cu un avantaj pentru calea ferată 211 care traversa un areal din 

același prim motiv ocolit de drumul roman imperial. Rambleul pe un singur sens a 

fost mai necesar pentru linia secundară 202 de vreme ce intersectează numeroase 

contacte între unități de relief, la fel cum debleul, pentru aceeași linie, a fost necesar 

în sectorul estic unde altitudinile și adâncimea fragmentării cresc pe măsură ce ne 

îndepărtăm de localitatea Baru spre est. 

O oarecare tendință se păstrează și în cazul celor două drumuri (E 79 și DN 

68), a căror diferență de lungime (31,8 respectiv 26,5 km) este ea însăși o dovadă a 

eterogenității sau omogenității unităților de relief străbătute. Dacă drumul național 

păstrează în linii generale caracteristicile căii ferate (211) care-l însoțea odată 

(rectiliniaritate, cvasiabsența pantelor și a rampelor), nu același lucru se poate afirma 

și despre drumul european care intersectează oscilații de unități morfometrice 

(câmpie joasă - câmpie înaltă - luncă - dealuri) cu materializări sub forma a 

numeroase curbe, rampe și pante. Cum drumurile au o posibilitate mai mare de a se 

plia peste suprafețe, lucrările de terasament nu mai sunt atât de necesare, motiv 

pentru care șoseaua europeană nu are decât pe mai puțin de 10% din traseu (la 

intersecția unității de luncă) sectoare de rambleu sau rambleu pe un singur sens, în 
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timp ce pentru DN 68 a fost nevoie de rambleuri pe mai bine de 25% din sectorul 

analizat (rambleu: 19,1%, rambleu pe un singur sens: 6%). 

Faptul că unele studii asupra accidentelor urmăresc o analiză spațiotemporală 

a acestora (Ivan Kinga, Haidu I., 2012; Anderson T., 2009; Erdogan E. et al., 2008), 

altele caută legătura între condițiile meteorologice (Ivan Kinga et al., 2015; Al-Harbi 

M., 2012) sau caracteristicile marginii drumului (Lee S., Mannering F., 1999) și 

cauzele producerii lor, dar nici unul nu consideră relieful și materializarea lui în 

caracteristicile sectoarelor rutiere ca și factor static, dar permanent, a fost o motivație 

în plus pentru a verifica acest fapt. Punem aceasta pe seama caracteristicilor 

arealului analizat, majoritatea studiilor luând în calcul doar localități urbane. 

Datele au fost culese din teren, crucile mortuare ținând locul subiecților 

intervievați. După ce datele au fost prelucrate, au rezultat sectoare de drum cu 

diferite densități de accidente și număr de cazuri mortale. Aceste date sunt 

incomplete, dar sunt suficiente pentru verificarea supoziției formulate: există 

posibilitatea ca prin caracteristicile care le imprimă suprafeței carosabile relieful să fie 

o cauză a producerii accidentelor rutiere. În final, au fost identificate sectoare cu 

diferite grade de risc (mediu, mare, foarte mare sau extrem, sectoarele rectilinii sau 

cele cu intervale având această caracteristică urmate sau nu de o diferență de nivel 

sunt cele mai favorabile în producerea accidentelor, în timp ce curbele sunt mai puțin 

semnificative. Vegetația de pe marginea drumului este foarte importantă în cazul DN 

68, mai mulți plopi masivi poartă urme de impact cu autovehiculele. 

Centrul administrativ al acestei zone este orașul Hațeg, singura aşezare 

urbană a întregii depresiuni. Teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, care este, de 

altfel, şi centrul social şi economic al Ţării Haţegului, în care se includ şi satele 

Nălățvad, Silvaşu de Sus şi Silvașu de Jos, este inclus și analizat în acest studiu, sub 

aspectul activităților caracteristice spațiului rural,  ca parte a zonei rurale. 
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CAPITOLUL 2. 

 
POPULAȚIA 

 
Potenţialul demografic rural al  Ţării Haţegului Retezat este caracterizat de 

amploarea statistică pe care o înregistrează, constituind unul dintre argumentele 

fundamentale ale ruralităţii specifice acestui areal. Din punct de vedere demografic, 

Ţara Haţegului Retezat se caracterizează prin ponderea mare a populaţiei rurale 

care, în prezent, reprezintă 70,14% din populaţia totală. 

 Procesul diminuării populaţiei rurale este lent și relativ constant la nivelul 

întregii depresiuni, având o desfăşurare spaţială determinată de amploarea factoriilor 

endogeni- economici şi demoeconomici. 

 
Tabelul 2.1.  

Evoluţia populaţiei rurale din Ţara Haţegului (număr) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
% 

2017/1992

Baru 3067 2985 2888 2890 2868 2797 2789 90,.9

Bretea Română 3225 3059 2968 2848 2915 2854 2868 88,9

Densuș 2161 1967 1787 1701 1590 1508 1466 67,8

General Berthelot 1038 985 907 918 916 911 919 88,5

Hațeg 10835 11729 11825 11544 11299 11004 10793 99,6

Pui 5222 5008 4802 4610 4504 4313 4239 81,2

Răchitova 1934 1780 1559 1422 1385 1336 1310 67,7

Râu de Mori 3530 3464 3423 3408 3357 3232 3216 91,1

Sarmizegetusa 1544 1511 1424 1339 1251 1191 1172 75,9

Sălașu de Sus 3270 3077 2821 2621 2446 2322 2283 69,8

Sântămăria Orlea 3285 3159 3108 3140 3189 3176 3179 96,8

Totești 1923 1865 1847 1823 1842 1898 1912 99,4

Total 41034 40589 39359 38264 37562 36542 36146 88,1
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
În cei 25 de ani (anul 2017 față de anul 1992) populația, după domiciliul stabil, 

s-a diminuat cu 4888 locuitori, cu o medie de 195,5 locuitori pe an. Populația orașului 

Hațeg, centrul economic al arealului cercetat, a rămas relativ constantă (99,6%) pe 

întregul interval analizat. Pe aceleași coordonate, cu o diminuare mai lentă a 

populației (raportul dintre populația existentă în anul 2017 și populația existentă în 

anul 1992), se poziționează și localitățile Totești (99,4%), Sântămăria Orlea (96,8%), 

Râu de Mori (91,1%) și Baru (90,9%). Toate celelalte comune au înregistrat o 

diminuare mai accentuată a populației, având, în anul 2017 sub 90% din populația 

înregistrată în anul 1992. Amintim în acest sens comunele: Răchitova cu un procent 
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de 67,7% și cu o scădere a populației cu 624 de persoane, Densuș 67,8 %, cu o 

diminuare totală de 695 persoane, Sălașu de Sus 69.8% cu o scădere de 987 

persoane și  Sarmizegetusa 75,9% cu o diminuare de 372 persoane.  

Analizând densitatea fizică a populației, exceptând orașul Hațeg cu specific 

urban, valorile densităţii au înregistrat fluctuaţii determinate de fluxurile migratorii, de 

condiţiile economice specifice fiecărui areal rural în parte; limita maximă se 

înregistrează în comuna Toteşti – 86,8 loc./kmp și limita minimă de 8,3 loc/kmp în 

comuna Râu de Mori.  

Tabelul 2.2. 
 Evoluţia densităţii fizice – distribuţie spaţială (locuitori/kmp) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru 21.0 20.5 19.8 19.8 19.7 19.2 19.1

Bretea Română 32.1 30.5 29.6 28.4 29.0 28.4 28.6

Densuș 15.9 14.5 13.1 12.5 11.7 11.1 10.8

General Berthelot 33.8 32.0 29.5 29.9 29.8 29.6 29.9

Hațeg 168.4 182.3 183.8 179.4 175.6 171.1 167.8

Pui 22.8 21.9 21.0 20.1 19.7 18.9 18.5

Răchitova 26.3 24.2 21.2 19.3 18.8 18.2 17.8

Râu de Mori 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.4 8.3

Sarmisegetusa 21.1 20.7 19.5 18.3 17.1 16.3 16.0

Sălașu de Sus 14.7 13.8 12.6 11.8 11.0 10.4 10.2

Sântămăria Orlea 48.5 46.6 45.8 46.3 47.0 46.8 46.9

Totești 87.3 84.7 83.8 82.8 83.6 86.2 86.8

Total 26.4 26.2 25.4 24.7 24.2 23.5 23.3
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Tendinţa de reducere a densităţii fizice nu a fost uniformă, înregistrându-se 

fluctuaţii semnificative la nivelul comunelor. Există o tipologie rurală în funcţie de 

dinamica densităţii, definită de  două categorii: 

- categoria comunelor cu modele spaţiale relativ şi  dens  populate: Toteşti,  

Sântămăria Orlea şi  General Berthelot, cu valori relativ semnificative şi în 

ușoară creștere; 

- categoria comunelor  cu modele spaţiale redus populate: Baru, Bretea 

Română, Densuş, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Sălaşu de Sus,   

Sarmisegetusa, cu tendință de scădere densității fizice. 

Analiza  fenomenului densităţii  din perspectiva resurselor funciare  identifică unul 

dintre aspectele specificității acestui areal: „încărcătura agricolă” fizică pe locuitor 

înregistrează valori maxime de până la 4,8 hectare teren agricol/locuitor– cazul 

comunei Râu de Mori, și cu valoarea minimă de 1,0 hectare agricole/locuitor în 

comuna Totești, valoarea medie a Ţării Haţegului, fiind de 2,0 hectare teren 
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agricol/locuitor. Indicele de arealitate, în cazul orașului Hațeg nu este relevant, 

procesul de urbanizare influențând acest indicator. 

Cauzalitatea se concentrează în evoluția numerică a populaţiei rurale şi în 

suprafața agricolă specifică unui areal depresionar, cu diferențe mari de la o comună 

la alta. 

Tabelul 2.3.  
Evoluţia indicelui de arealitate – distribuţie spaţială  

(hectare agricol/număr de locuitori) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015* 2017* 

Baru 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1

Bretea Română 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Densuș 2,8 3,1 3,4 2,3 2,5 2,6 2,7

General Berthelot 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2

Hațeg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Pui 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8

Răchitova 2,1 2,3 2,6 2,4 2,5 2,6 2,7

Râu de Mori 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8

Sarmisegetusa 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 3,6

Sălașu de Sus 3,2 3,4 3,7 4,0 4,3 4,5 4,6

Sântămăria Orlea 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

Totești 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Total 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0
* pentru suprafața agricolă sau folosit datele din 2014 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

 
2.1. Evoluţia structurală a potenţialului demografic 

 

Din punct de vedere demografic, structura  în funcţie de sex, păstrează, la 

nivelul populaţiei rurale, limite care permit  derularea normală a proceselor specifice, 

din punct de vedere social şi economic.  

Analiza statistică pe termen lung (1992–2017) relevă  creşterea sesizabilă a 
ponderii populaţiei feminine pe întregul areal cercetat, de la 50,5% în 1992, la 51,3% 
în 2017. Acest fenomen se datorează duratei de viață a femeilor care este mult mai 
mare decât a bărbaților, fapt dovedit de structura pe sexe a populației vârstnice, de 
peste 65 de ani, în care femeile dețin o pondere de 59% (total 7161 persoane din 
care femei 4227 și bărbați 2934).  
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Tabelul 2.4.  
Evoluţia  ponderii populaţiei feminine în total populaţie (%) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru 51,4 51,3 51,2 51,0 50,7 50,1 50,2

Bretea Română 50,6 50,5 50,8 50,9 50,6 51,2 51,2

Densuș 51,0 50,3 51,0 50,3 50,3 50,4 50,8
General 
Berthelot 52,7 51,9 53,1 53,3 52,4 52,3 51,6

Hațeg 50,9 51,4 51,9 52,0 52,2 52,6 52,6

Pui 49,1 49,1 49,5 50,1 49,8 49,6 49,4

Răchitova 51,7 52,1 51,9 52,2 52,2 51,8 50,9

Râu de Mori 49,8 49,5 49,3 50,2 50,6 50,8 50,7

Sarmisegetusa 49,9 49,4 50,4 50,7 49,8 51,0 50,9

Sălașu de Sus 50,5 50,4 51,0 51,3 51,5 51,6 52,2
Sântămăria 
Orlea 50,2 50,7 50,4 51,2 50,8 50,3 50,5

Totești 50,1 50,4 51,5 51,4 51,7 50,9 51,1

Total 50,5 50,6 51,0 51,2 51,2 51,3 51,3
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
La celelalte categorii de vârstă, fenomenul este invers, ponderea populației 

feminine fiind de sub 50% (49,6% pentru categoria de vârstă 0-14 ani și 49,3% 

pentru categoria de vârstă 15-64 ani, în anul 2017). 

 
Tabelul 2.5.  

Ponderea populației feminine pe categorii de vârstă 
Grupa de 

vârstă 
Structura 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

0-14 
Total 7287 6960 6387 5540 5156 4652 4558

Femei 3541 3369 3134 2733 2573 2320 2263
% 48.6 48.4 49.1 49.3 49.9 49.9 49.6

15-64 
Total 27418 27014 26305 25848 25747 24877 24427

Femei 13597 13440 13111 12887 12798 12276 12036
% 49.6 49.8 49.8 49.9 49.7 49.3 49.3

65 și peste 
Total 6329 6615 6667 6876 6659 7013 7161

Femei 3586 3738 3813 3984 3855 4135 4227
% 56.7 56.5 57.2 57.9 57.9 59.0 59.0

Total 
Total 41034 40589 39359 38264 37562 36542 36146

Femei 20724 20547 20058 19604 19226 18731 18526
% 50.5 50.6 51.0 51.2 51.2 51.3 51.3

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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 O situație aparte se constată în cazul comunei Pui unde ponderea populaţiei 

feminine în total populaţie se menține relativ constantă sub limita de 50% (cu 

excepția anului 2005). Cel mai mare grad de feminitate se regăsește în orașul Hațeg 

cu o pondere a populației feminine de 52.6% și a comunei Sălașu de Sus cu o 

pondere a populației feminine de 52.26%. Cu toate aceste diferențieri, apreciem că, 

pe ansamblul arealului cercetat, populaţia rurală nu este caracterizată de 

dezechilibrul structural pe sexe, deficitul de masculinitate păstrându-se în limitele 

normalităţii demografice.  

Tabelul 2.6.  
Evoluţia deficitului de masculinitate*- distribuţie spaţială 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 0,00
Bretea 
Română -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02

Densuș -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02
General 
Berthelot -0,05 -0,04 -0,06 -0,07 -0,05 -0,05 -0,03

Hațeg -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05

Pui 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01

Răchitova -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,02

Râu de Mori 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,01

Sarmisegetusa 0,00 0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,02 -0,02

Sălașu de Sus -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04
Sântămăria 
Orlea 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01

Totești 0,00 -0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02

Total -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03
  * populaţie masculină-populaţia feminină/populaţie totală 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 
 

Distribuţia spaţială a modificărilor, lente, cu valori relativ semnificative, a 

structurii pe sexe este determinată de fluxurile migratorii, de capitalul economic al 

comunităţilor rurale şi de  specificitatea universului de valori şi aşteptări al populaţiei 

masculine. Acest tip de distribuţie ar trebuie să fie unul dintre factorii importanţi ai 

concretizării strategiilor de dezvoltare comunitară.  

 
2.2. Evoluţia  ratei de îmbătrânire 

 
Procesul caracteristic al populaţiei rurale din Ţara Haţegului este cel de 

îmbătrânire. Rata de îmbătrânire, calculat ca raport între numărul persoanelor de 

peste 65 de ani și numărul persoanelor sub 15 ani, a crescut îngrijorător de la 



21 
 
 

86,85%, în 1992 la 157,11% în 2017, cu mult peste indicele de îmbătrânire de la 

nivel național care a crescut de la 47,69, în anul 1992, la 107,90, în 2017. La nivelul 

comunelor, valoarea maximă este înregistrată de populaţia comunităţii rurale Sălaşu 

de Sus, 272,89%, în schimb valoarea minimă  aparţine populaţiei din localitatea  Râu 

de Mori, 118,8%. Ritmul alarmant de îmbătrânire este resimțit în comunele: General 

Berthelot, unde rata de îmbătrânire a săltat de la 95,19% în anul 1992 la 218,89% în 

anul 2017, Sarmizegetusa unde rata de îmbătrânire a crescut de la 133,96% în anul 

1992 la 257,76% în anul 2017 și Sălașu de Sus unde rata de îmbătrânire a 

înregistrat creștere de la 161,76% în anul 1992 la 272,89% în anul 2017.   

 
Tabelul 2.7.  

Evoluţia  ratei de îmbătrânire*- distribuţie spaţială (%) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru 105,70 110,21 106,07 122,80 115,90 130,81 138,40

Bretea Română 148,81 165,83 183,00 210,53 212,12 212,20 195,36

Densuș 148,21 179,58 183,19 202,33 196,50 235,12 236,02
General 
Berthelot 95,19 105,08 86,71 90,54 132,77 195,74 218,89

Hațeg 45,37 46,55 58,60 82,44 96,31 121,94 127,07

Pui 87,37 100,12 99,88 109,20 103,73 133,61 150,18

Răchitova 124,21 147,24 180,00 205,85 215,19 236,24 224,84

Râu de Mori 77,12 88,24 88,36 96,37 104,15 114,60 118,80

Sarmizegetusa 133,96 149,51 148,00 159,78 173,46 218,11 257,76

Sălașu de Sus 161,76 187,70 207,60 232,08 235,66 268,58 272,89
Sântămăria 
Orlea 79,63 89,97 115,16 125,89 115,73 119,73 129,60

Totești 78,80 93,79 100,66 142,17 148,93 167,41 174,11

Țara Hațegului 86,85 95,04 104,38 124,12 129,15 150,75 157,11

România 47,69 55,71 69,53 89,56 95,24 102,55 107,90
*+65ani/sub 15 ani*100 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Procesul de îmbătrânire a avut o evoluţie  accelerată în mod deosebit pentru 

populaţia feminină a sistemului rural, care, deja caracterizată de o îmbătrânire 

accentuată, a continuat să îmbătrânească într-un ritm mult mai alert , comparativ cu 

populaţia masculină. Pe ansamblu arealului studiat, rata de îmbătrânire la bărbați 

este de 127,84%, comparativ cu rata de îmbătrânire la femei care este de 186,79%. 

Diferențierea accentuată a ratei de îmbătrânire pe sexe se regăsește în comuna 

Răchitova unde, femeile înregistrează o rată de îmbătrânire de 300,00 % iar bărbații 

o rată de îmbătrânire de 163,10% 
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Tabelul 2.9.  
Evoluţia ratei de îmbătrânire la bărbați (%) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru 88,76 88,02 83,92 98,71 89,78 98,58 105,91

Bretea Română 130,99 132,35 158,05 178,49 191,14 168,26 148,60

Densuș 124,46 143,85 153,23 143,55 144,14 186,59 194,87
General 
Berthelot 95,40 109,64 88,31 72,60 103,45 131,91 178,05

Hațeg 37,17 39,61 48,44 69,80 81,63 99,59 102,78

Pui 69,65 74,79 75,54 85,79 87,80 111,40 126,71

Răchitova 100,69 117,83 140,38 156,63 178,67 185,33 163,10

Râu de Mori 65,65 79,10 76,88 82,90 87,50 102,62 104,80

Sarmisegetusa 112,39 121,93 130,69 141,11 150,00 194,92 227,27

Sălașu de Sus 142,99 167,51 168,39 197,14 209,65 252,17 245,92
Sântămăria 
Orlea 62,09 72,95 95,58 105,26 100,44 99,56 99,56

Totești 69,57 86,23 102,84 145,54 141,07 147,27 161,54

Total 73,22 80,12 87,73 103,03 108,56 123,41 127,84
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
Tabelul 2.10.  

Evoluţia ratei de îmbătrânire la femei (%) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru 121,92 132,77 129,71 149,52 144,02 170,76 176,74

Bretea Română 168,33 206,06 208,46 242,94 231,40 257,76 245,78

Densuș 171,63 221,82 217,59 282,42 261,80 281,40 274,70
General 
Berthelot 95,00 101,06 85,42 108,00 160,66 259,57 253,06

Hațeg 53,67 53,36 68,32 95,20 111,56 145,80 152,55

Pui 108,64 132,45 129,27 134,50 119,79 156,11 173,82

Răchitova 148,23 177,60 222,92 252,27 248,19 287,84 300,00

Râu de Mori 89,52 98,07 101,36 110,47 121,71 125,00 131,37

Sarmisegetusa 158,59 183,70 165,66 178,65 196,34 238,24 285,25

Sălașu de Sus 182,50 210,17 251,61 264,05 256,25 279,85 293,70
Sântămăria 
Orlea 98,70 107,34 136,73 147,27 130,51 140,64 163,68

Totești 89,09 101,94 98,78 139,42 156,20 186,84 185,00

Total 101,27 110,95 121,67 145,77 149,83 178,23 186,79
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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2.3. Evoluția ratei de dependență demografică 

 
Dezechilibrul structural în funcţie de gen implică presiunea populaţiei vârstnice 

asupra celei tinere, consecinţele mutându-se în plan social. Rata de dependență 

demografică, calculată pe baza raportului dintre grupele de vârstă extreme (tânără, 

sub 15 ani și vârstnică, peste 65 de ani), pe de o parte și populația adultă, pe de altă 

parte, exprimă presiunea pe care populația întreținută (tânără și vârstnică) o exercită 

asupra populației active (adulte) cea cu vârstă cuprinsă între 15 și 65 de ani.  Valorile 

raportului de dependenţă demografică sunt prezentate în tabelul 2.11.  

 
Tabelul 2.11.  

Evoluţia  raportului de dependenţă demografică * (‰) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Baru 51,83 51,06 54,44 51,87 48,52 46,21 47,18

Bretea Română 55,57 61,00 63,17 59,46 54,64 55,96 55,11

Densuș 47,41 51,77 58,14 61,85 59,48 59,58 58,49
General 
Berthelot 54,23 58,36 55,31 44,34 43,35 43,92 45,41

Hațeg 44,66 42,60 39,05 35,97 35,79 39,50 41,92

Pui 51,06 51,99 54,95 53,92 51,45 49,34 48,32

Răchitova 49,34 54,51 56,06 58,18 56,14 60,00 61,13

Râu de Mori 53,55 54,09 52,68 53,65 47,56 48,67 49,10

Sarmisegetusa 47,33 51,55 53,45 53,20 54,83 51,33 54,82

Sălașu de Sus 50,83 53,77 55,94 59,04 54,81 55,94 58,10
Sântămăria 
Orlea 54,23 53,28 48,99 47,56 45,75 44,63 44,90

Totești 48,04 50,28 49,55 49,43 45,96 46,11 47,30

Țara Hațegului 49,66 50,25 49,63 48,03 45,89 46,89 47,98

România 51,02 48,75 46,57 43,32 42,58 43,39 44,44
*sub 15 ani +65 de ani şi peste/16-64 ani x100 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 
 Interpretarea acestui raport de dependență demografică solicită o atentă 

analiză a structurii mărimilor luate în calcul. Populația întreținută scade în condițiile 

unei rate scăzute de natalitate pe o perioadă mai mare de timp din intervalul analizat. 

În Țara Hațegului populația totală scade cu 4888 locuitori (de la 41034 în anul 1992, 

la 36146 în anul 2017), din care numărul copiilor sub 15 ani scade cu 2729 (de la 

7287 în anul 1992 la 4558 în anul 2017), iar numărul persoanelor în vârstă de peste 

65 de ani crește cu 832 persoane (de la 6329 în anul 1992 la 7161 în anul 2017). În 

aceste condiții valorile, ”raportului  de dependență demografică”,  deși sunt mari, sunt 
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totuși supuse unui proces de diminuare în intervalul 1992-2010, urmând o pantă 

ascendentă din 2010 în 2017. Comparativ cu situația de la nivel național, dependența 

demografică din Țara Hațegului este mai mare pe întregul interval analizat, cu 

excepția anului de bază 1992. 

 
2.4. Mişcarea naturală a populației 

 
Mişcarea naturală a populației are implicaţii semnificative în dezvoltarea şi 

modernizarea structurilor economice şi sociale  specifice comunităţilor rurale.  

 
Tabelul 2.12. 

Rata natalității (‰) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Baru 7,50 8,71 10,04 7,96 6,28 11,08 9,00

Bretea Română 8,06 5,88 7,08 4,92 4,80 7,71 6,36

Densuș 11,11 5,08 8,39 9,41 3,77 4,64 5,42
General 
Berthelot 9,63 14,21 11,03 3,27 3,28 5,49 8,71

Hațeg 9,23 7,84 10,40 7,71 8,50 8,45 11,56

Pui 12,06 13,18 9,58 7,38 8,66 6,03 6,78

Răchitova 12,41 7,87 5,13 4,22 6,50 12,72 6,02

Râu de Mori 10,20 10,39 11,98 8,22 8,94 9,59 10,82

Sarmisegetusa 10,36 13,24 8,43 5,23 6,39 3,36 8,41

Sălașu de Sus 7,65 4,22 8,15 5,72 5,72 6,03 6,50
Sântămăria 
Orlea 9,44 8,55 11,26 7,96 10,35 7,24 6,57

Totești 9,36 8,04 7,04 7,68 9,77 6,85 7,35

Total 9,65 8,65 9,55 7,16 7,67 7,83 8,72
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Fenomenul de reducere a natalităţii pe total Țara Hațegului este evident. În 

anul  1992  numărul de născuţi vii raportat la 1 000 de locuitori era de  9,65‰  iar  

în 2016 de numai 8,72‰. Evoluția anuală a acestei rate este foarte diferită de la o 

comună la alta, cu observația că în cazul comunei Râu de Mori se manifestă o 

relativă constanță, având mărimea peste media zonei analizate în toți anii luați în 

studiu. Cu o rată a natalității sub media zonei, în toți anii analizați, se evidențiază 

comuna Bretea Română și Sălașu de Sus. 
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Tabelul 2.13. 
Rata mortalității (‰) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Baru 18,91 23,12 15,93 19,38 14,64 14,66 13,67

Bretea Română 20,78 23,54 21,23 22,12 16,47 23,13 18,03

Densuș 22,67 23,39 16,23 26,46 16,98 23,87 19,66
General 
Berthelot 26,01 18,27 22,05 9,80 10,92 6,59 5,45

Hațeg 10,06 10,49 10,82 9,62 8,58 12,27 12,76

Pui 19,15 18,17 16,03 15,40 14,88 15,53 15,19

Răchitova 23,27 20,79 16,68 18,28 24,55 22,46 19,55

Râu de Mori 15,58 19,34 14,61 15,55 12,21 11,14 17,31

Sarmisegetusa 14,90 27,80 16,15 17,92 20,78 5,04 16,82

Sălașu de Sus 19,27 24,70 21,62 24,04 18,81 21,53 22,97
Sântămăria 
Orlea 17,35 14,56 16,73 16,88 15,68 15,43 11,27

Totești 13,00 19,84 17,33 15,91 14,66 5,27 8,92

Total 16,52 17,84 15,42 15,76 13,71 14,56 14,72
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
În același interval de timp indicele mortalităţii generale a scăzut de la 

16,52‰ la 14,72‰, pe ansamblul Țării Hațegului. Un indice de mortalitate, cu mult 

peste media zonei se înregistrează în comunele Sălașu de Sus, Răchitova, Densuș 

și Bretea Română, comune care înregistrează și o rată a îmbătrânirii peste media 

zonei. 

Tabelul 2.14. 
Sporul natural (‰) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Baru -11,41 -14,41 -5,89 -11,42 -8,37 -3,58 -4,68

Bretea Română -12,71 -17,65 -14,15 -17,21 -11,66 -15,42 -11,67

Densuș -11,57 -18,30 -7,83 -17,05 -13,21 -19,23 -14,24
General 
Berthelot -16,38 -4,06 -11,03 -6,54 -7,64 -1,10 3,27
Hațeg -0,83 -2,64 -0,42 -1,91 -0,09 -3,82 -1,19

Pui -7,09 -4,99 -6,46 -8,03 -6,22 -9,51 -8,42

Răchitova -10,86 -12,92 -11,55 -14,06 -18,05 -9,73 -13,53

Râu de Mori -5,38 -8,95 -2,63 -7,34 -3,28 -1,55 -6,49

Sarmisegetusa -4,53 -14,56 -7,72 -12,70 -14,39 -1,68 -8,41

Sălașu de Sus -11,62 -20,47 -13,47 -18,31 -13,08 -15,50 -16,47
Sântămăria 
Orlea -7,91 -6,01 -5,47 -8,92 -5,33 -8,19 -4,70

Totești -3,64 -11,80 -10,29 -8,23 -4,89 1,58 -1,57

Total -6,87 -9,19 -5,87 -8,60 -6,04 -6,73 -6,00
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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În aceste condiții, sporul natural are o tendinţă de diminuare, scăzând de la –

6,87 ‰, în 1992, la -6,00‰, în 2016.  

Sporul natural este negativ, pe ansamblul Țării Hațegului, în toți anii analizați, 

la toate comunele, cu două excepții: în anul 2015 în comuna Totești se înregistrează 

un spor natural pozitiv de 1,58‰  și în anul 2016, în comuna General Berthelot unde 

se înregistrează un spor natural pozitiv de 3,27‰. 

Tabelul 2.15.  
Sinteza evoluţiei principalilor indicatori demografici (‰) 

Comuna 
Rata natalităţii* Rata mortalităţii** Spor natural *** 

1992 2016 1992 2016 1992 2016 

Baru 7,50 9,00 18,91 13,67 -11,41 -4,68

Bretea Română 8,06 6,36 20,78 18,03 -12,71 -11,67

Densuș 11,11 5,42 22,67 19,66 -11,57 -14,24
General Berthelot 9,63 8,71 26,01 5,45 -16,38 3,27

Hațeg 9,23 11,56 10,06 12,76 -0,83 -1,19
Pui 12,06 6,78 19,15 15,19 -7,09 -8,42

Răchitova 12,41 6,02 23,27 19,55 -10,86 -13,53
Râu de Mori 10,20 10,82 15,58 17,31 -5,38 -6,49

Sarmisegetusa 10,36 8,41 14,90 16,82 -4,53 -8,41
Sălașu de Sus 7,65 6,50 19,27 22,97 -11,62 -16,47

Sântămăria Orlea 9,44 6,57 17,35 11,27 -7,91 -4,70
Totești 9,36 7,35 13,00 8,92 -3,64 -1,57

Total 9,65 8,72 16,52 14,72 -6,87 -6,00
* născuţi vii/populaţie x 1000 
** număr decedaţi/populaţie x 1000 
*** rata natalităţii – rata mortalităţii 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

 
Figura 2.1. Evoluția principalilor indicatori ai fenomenelor demografice din Țara 
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2.5. Nupțialitatea și divorțialitatea 
  

Rata nupțialității pe ansamblul arealului studiat are o evoluție descendentă, de 

la o valoare de 7,77 ‰ în anul 1992, la 4,93‰ în anul 2016 , cu o tendință relativă de 

scădere, în perioada 1992-2015, și o ușoară creștere în anul 2016. Evoluția spațială 

a acestor indicatori este diferită de la o localitate la alta, în funcție de natura și 

amploarea factorilor endogeni de natură socială și economică, cu preponderență a 

influenței negative determinate de creșterea nivelului migrației, îndeosebi în rândul 

tinerilor. 

Tabelul 2.16.  
Rata nupțialității (‰) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Baru 10,76 6,70 5,19 6,23 5,58 4,65 6,12

Bretea Română 5,27 6,21 7,08 3,86 3,09 5,96 4,95

Densuș 3,70 3,05 3,36 4,70 0,63 1,99 2,71
General 
Berthelot 7,71 8,12 4,41 1,09 2,18 0,00 0,00

Hațeg 9,41 6,39 5,33 5,46 5,93 5,00 5,51

Pui 7,28 5,59 4,37 6,51 3,55 3,94 5,84

Răchitova 6,20 3,93 3,85 2,81 2,17 2,25 4,51

Râu de Mori 7,37 7,51 8,18 8,22 5,06 6,50 7,42

Sarmisegetusa 9,07 4,63 5,62 3,73 8,79 0,00 5,05

Sălașu de Sus 5,50 6,50 3,19 3,82 4,09 3,01 3,47
Sântămăria 
Orlea 9,13 6,65 7,08 7,01 3,45 7,24 4,70

Totești 6,76 4,29 4,87 6,58 3,26 0,00 0,00

Total 7,77 6,04 5,39 5,54 4,50 4,35 4,93
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
  O rată a nupțialității peste media zonei se înregistrează în comunele Râu de 

Mori, comună în care rata nupțialității se păstrează relativ constantă pe întreg 

intervalul de timp analizat (7,37‰ în anul 1992 și 7,42‰ în anul 2016), și în comuna 

Baru, la care sesizăm o descreștere accentuată a acestui indicator de la 10,76‰ în 

anul 1992 la 6,12‰ în anul 2016, rămânând peste nivelul mediu al Țării Hațegului. 

Pe aceleași coordonate se regăsește și orașul Hațeg, la care deși rata nupțialității 

scade de la 9,41‰ în anul 1992, la 5,51‰ în anul 2016, rămâne, totuși, peste nivelul 

mediu al zonei.  

O rată anuală a nupțialității sub media zonei o regăsim comunele General 

Berthelot și Totești unde, în ultimii doi ani analizați, indicatorul scade la zero. Rata 

anuală a nupțialității scade accentuat și în cazul comunei Sălașu de Sus. 
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Tabelul 2.17. 

Rata divorțialității (‰) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Baru 1,96 2,01 1,73 1,73 1,39 2,50 1,08

Bretea Română 1,24 1,31 2,36 0,70 0,69 1,40 3,18

Densuș 0,46 2,03 1,12 0,59 1,26 3,32 1,36
General 
Berthelot 0,00 2,03 0,00 2,18 1,09 0,00 2,18

Hațeg 2,03 2,47 2,71 2,25 2,04 2,09 1,10

Pui 0,00 0,60 1,25 0,65 0,89 1,39 1,40

Răchitova 1,03 0,56 1,28 0,00 0,00 0,75 2,26

Râu de Mori 1,98 0,87 0,88 1,17 1,49 1,86 0,31

Sarmisegetusa 0,65 2,65 2,11 2,24 3,20 0,84 1,68

Sălașu de Sus 0,92 0,32 2,84 0,38 2,04 0,86 0,87
Sântămăria 
Orlea 0,30 0,32 1,29 2,87 0,94 0,94 1,88

Totești 1,04 1,61 2,17 2,74 0,54 2,63 1,57

Total 1,19 1,50 1,93 1,59 1,44 1,72 1,40
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
 

Rata divorțialității se menține la un nivel redus, cu unele diferențieri relativ 

scăzute între localități. Cu toate acestea, rata divorțialității înregistrate în orașul 

Hațeg se situează peste media zonei în toți anii analizați, cu excepția ultimului an – 

2016. 

O situație comparativă a evoluției ratei nupțialității și a ratei divorțurilor, 

prezentată în tabelul de mai jos, scoate în evidență o situație contradictorie. Astfel pe 

total Țara Hațegului rata nupțialității scade accentuat de la 7,77‰ în anul 1992 la 

4,93‰ în anul 2016, în același timp rata divorțialității crește de la 1,19‰ , la 1,40‰. 

Cea mai accentuată diferențiere rezultată din compararea celor doi indicatori se 

constată în cazul comunei Bretea Română la care rata nupțialității scade de la 

5,27‰, la 4,95‰, în timp ce rata divorțialității crește de la 1,24‰ la 3,18‰. De 

asemenea, în comuna General Berthelot rata nupțialității scade de la 7,71‰ în anul 

1992, la zero în anul 2016, în timp ce, în același interval de timp rata divorțialității 

crește de la zero, la 2,18‰. Situații asemănătoare se constată și în comunele 

Sarmizegetusa, Sântămăria Orlea și Totești. 
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 Tabelul 2.18.  

Sinteza evoluţiei nupţialităţii şi a divorţialităţii (‰)                 

Comuna 
Rata nupţialităţii* Rata divorţialităţii** 

1992 2016 1992 2016 

Baru 10,76 6,12 1,96 1,08
Bretea Română 5,27 4,95 1,24 3,18

Densuș 3,70 2,71 0,46 1,36
General Berthelot 7,71 0,00 0,00 2,18

Hațeg 9,41 5,51 2,03 1,10
Pui 7,28 5,84 0,00 1,40

Răchitova 6,20 4,51 1,03 2,26
Râu de Mori 7,37 7,42 1,98 0,31

Sarmisegetusa 9,07 5,05 0,65 1,68
Sălașu de Sus 5,50 3,47 0,92 0,87

Sântămăria Orlea 9,13 4,70 0,30 1,88
Totești 6,76 0,00 1,04 1,57

Total 7,77 4,93 1,19 1,40
*număr căsătorii/populaţie x 1000, 
**număr divorţuri /populaţie x1000 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

 
2.6. Evoluția migrației 

 
Comunităţile rurale sunt tributare în procesul dezvoltării economico-sociale şi 

fluxurilor de migraţie. Analiza acestui indicator scoate în evidență o serie de aspecte 

socio-economice cu implicații evidente asupra nivelului de dezvoltare al zonei și al 

fiecărei localități în parte. 

 Pentru identificarea fenomenelor migratorii în Țara Hațegului am luat în 
considerare întregul interval de timp 1990- 2016, prin gruparea succesivă, din cinci în 
cinci ani. O primă constatare este aceea că în primul interval de timp (1990- 1995) se 
înregistrează cel mai accentuat flux migratoriu constând în 4229 sosiri și 3821  
plecări, rezultând un sold migratoriu pozitiv de 408 persoane. Fenomenul s-a datorat, 
în mare măsură schimbării legislației referitoare la posibilitatea stabilirii domiciliului în 
orașe (în particular în orașul Hațeg).  Acest nivel a fost depășit doar în intervalul 
2006-2010, perioadă în care s-a înregistrat un sold migratoriu pozitiv de 428 
persoane (3473 sosiri și 3045 plecări). În acest interval de timp fenomenul 
migrațional a fost accentuat datorită condițiilor generate de criza economică care a 
dus la închiderea unor întreprinderi industriale din zone adiacente Țării Hațegului, 
care a avut ca efect pierderea locurilor de muncă și relocarea unei părți a populației 
în satele de proveniență. Acestea au oferit posibilități de supraviețuire, îndeosebi 
pentru persoanele în vârstă aflate în pragul pensionării. 
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Tabelul 2.19. 

Sosiri în localitate (număr) 

Comuna 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2016 Total 

Baru 288 292 298 263 315 1456
Bretea 
Română 246 322 305 477 401 1751
Densuș 88 138 149 148 163 686
General 
Berthelot 82 71 111 66 85 415
Hațeg 2408 1004 857 910 933 6112
Pui 241 245 306 327 350 1469
Răchitova 41 44 82 121 132 420
Râu de Mori 241 252 243 268 255 1259
Sarmisegetusa 95 101 68 91 103 458
Sălașu de Sus 151 169 163 218 243 944
Sântămăria 
Orlea 199 290 379 390 438 1696
Totești 149 158 158 194 252 911
Total 4229 3086 3119 3473 3670 17577

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

 
Tabelul 2.20. 

Plecări din localitate (număr) 

Comuna 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2016 Total 

Baru 296 239 171 213 257 1176
Bretea 
Română 320 175 214 266 232 1207
Densuș 280 127 156 114 149 826
General 
Berthelot 132 55 56 60 81 384
Hațeg 817 1041 964 1116 1217 5155
Pui 466 325 274 280 340 1685
Răchitova 241 119 110 69 97 636
Râu de Mori 270 178 215 272 303 1238
Sarmisegetusa 126 55 65 92 96 434
Sălașu de Sus 336 184 143 158 167 988
Sântămăria 
Orlea 354 170 260 276 319 1379
Totești 183 65 126 129 170 673
Total 3821 2733 2754 3045 3428 15781

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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Tabelul 2.21. 
Evoluţia soldului migrator* (număr) 

Comuna 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2016 Total 

Baru -8 53 127 50 58 280
Bretea 
Română -74 147 91 211 169 544
Densuș -192 11 -7 34 14 -140
General 
Berthelot -50 16 55 6 4 31
Hațeg 1591 -37 -107 -206 -284 957
Pui -225 -80 32 47 10 -216
Răchitova -200 -75 -28 52 35 -216
Râu de Mori -29 74 28 -4 -48 21
Sarmisegetusa -31 46 3 -1 7 24
Sălașu de Sus -185 -15 20 60 76 -44
Sântămăria 
Orlea -155 120 119 114 119 317
Totești -34 93 32 65 82 238
Total 408 353 365 428 242 1796

* stabiliri cu domiciliul-plecări cu domiciliul 
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

O primă constatare scoate în evidență un sold migratoriu pozitiv de 1796 

persoane pe total Țara Hațegului (17577 sosiri și 15781 plecări), pe întregul interval 

de timp 1990-2016. Cel mai mare sold migratoriu pozitiv se înregistrează în orașul 

Hațeg și în comunele Bretea Română, Sântămăria Orlea, Baru și Totești. Solduri 

negative înregistrează comunele Pui, Răchitova, Densuș și Sălașu de Sus. 

 
                                                                          Tabelul 2.22. 

Sinteza evoluţiei soldului migrator (1990-2016) 

Comuna Sosiri Plecări 
Sold 

migratoriu* 
Baru 1456 1176 280 
Bretea Română 1751 1207 544 
Densuș 686 826 -140 
General Berthelot 415 384 31 
Hațeg 6112 5155 957 
Pui 1469 1685 -216 
Răchitova 420 636 -216 
Râu de Mori 1259 1238 21 
Sarmisegetusa 458 434 24 
Sălașu de Sus 944 988 -44 
Sântămăria Orlea 1696 1379 317 
Totești 911 673 238 
Total 17577 15781 1796 

                      * stabiliri cu domiciliul-plecări cu domiciliul 
                      Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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De menționat faptul că în orașul Hațeg, în primul interval de timp analizat 

1990-1995, are loc o creștere accentuate a populației pe seama ”sosirilor”, fenomen 

datorat unei măsuri administrative (posibilitatea legală de stabilire a domiciliului în 

oraș a persoanelor rezidente, cu drept de muncă care au operat legalizarea 

domiciliului conform legislației noi introduse după anul 1990) și nu datorită mișcării 

fizice a populației.  

 

 
Figura 2.2. Evoluţia soldului migrator (1990-2016) 

 

Pe de altă parte, dependent de pierderea locurilor de muncă din centre 

industriale limitrofe (Hunedoara, Călan, Petroșani) datorită destructurărilor 

economice majore mai ales în domeniul industriei grele și extractive produse după 

anul 1990. Practic, pentru nevoia de supraviețuire, o parte importantă din populația 

disponibilizată din marile centre industriale s-a stabilit în localitățile de origine. Acest 

fenomen este evident și în cazul orașului Hațeg în care, după anii 1990-1995 

înregistrează un sold migratoriu negativ pe întregul interval analizat. De asemenea, 

având aceleași determinări economice, majoritatea persoanelor sosite (revenite) în 

ruralul arealului cercetat, este reprezentată de foștii salariați din industrie ajunși la 

vârsta de pensionare. O revenire a economiei  orașului Hațeg, a permis și o ușoară 

dezvoltare a zonei periurbane reprezentată de localitățile Bretea Română, 

Sântămăria Orlea și Totești.   
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CAPITOLUL 3. 

 
FONDUL FUNCIAR 

 
Țara Hațegului se întinde pe o suprafață de 155 km2, mărginită, la sud, 

de Munții Retezat, la est și nord-est, de Munții Șureanu, la vest, de Munții Țarcu, iar 

la nord de Munții Poiana Ruscă.  

Tabelul 3.1. 
Fondul funciar din Țara Hațegului (ha) 

Structura 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Total 155194 155194 155194 155194 155194 155194

Agricol din care: 77693 77690 77355 73800 73777 73455

- arabil 18331 18024 17961 16740 16693 16688

- pășuni 35369 35639 35412 35134 35189 34847

- fânețe 21659 22606 22620 21443 21439 21464

- livezi 2334 1421 1362 483 456 456

Neagricol din care: 77501 77504 77839 81394 81417 81739
- păduri - - - - 66120 66499

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 
În structura fondului funciar, locul predominant îl ocupă terenul neagricol ce se 

întinde pe o suprafață de 81739 ha (52,7% din suprafața totală), urmat de suprafața 

agricolă de 73455 ha (47,3%). 

 
Figura 3.1. Structura fondului funciar al Țării Hațegului 

73455 ha
47,3%

81739 ha
52,7%

Agricol

Neagricol



34 
 
 

De menționat este faptul că din totalul suprafeței neagricole, 81,4% reprezintă 

suprafața ocupată de păduri, iar diferența de 18,6% (15240 ha) o reprezintă luciul de 

apă, construcții, căi de comunicații, terenuri degradate și neproductive etc.  

Suprafața deținută de fiecare comună este prezentată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3.2. 
Suprafața totală (ha) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 14571 14571 14571 14571 14571 14571

Bretea Română 10036 10036 10036 10036 10036 10036

Densuș 13612 13612 13612 13612 13612 13612

General Berthelot 3074 3074 3074 3074 3074 3074

Hațeg 6433 6433 6433 6433 6433 6433

Pui 22879 22879 22879 22879 22879 22879

Răchitova 7359 7359 7359 7359 7359 7359

Râu de Mori 38632 38632 38632 38632 38632 38632

Sarmisegetusa 7312 7312 7312 7312 7312 7312

Sălașu de Sus 22303 22303 22303 22303 22303 22303

Sântămăria Orlea 6780 6780 6780 6780 6780 6780

Totești 2203 2203 2203 2203 2203 2203

Total 155194 155194 155194 155194 155194 155194
Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 

 
Tabelul 3.3. 

Evoluția suprafeței medii pe o gospodărie (ha) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 11,4 10,1 10,1 9,8 9,8 11,8
Bretea Română 7,6 8,3 8,3 8,3 8,1 8,0
Densuș 17,4 17,8 17,7 18,8 18,8 19,0
General Berthelot 7,9 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3
Hațeg 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5
Pui 12,4 12,7 12,6 13,1 13,0 13,3
Răchitova 10,6 11,8 11,7 12,2 12,2 12,8
Râu de Mori 25,0 25,7 25,6 27,7 27,0 28,3
Sarmizegetusa 13,0 13,4 13,4 13,8 13,8 14,2
Sălașu de Sus 19,6 19,6 19,7 21,3 21,2 21,5
Sântămăria Orlea 6,1 5,7 5,7 6,3 6,3 5,9
Totești 3,6 3,2 3,2 3,8 3,7 3,7
Total 10,3 10,2 10,2 10,5 10,4 10,5

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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 În funcție de mărimea suprafeței aferente a fiecărei comune se pot identifica 

următoarele trei grupe: 

- Comune cu peste 20000 de hectare (Râu de Mori cu 38632 ha, Pui cu 38632 ha 

și Sălașu de Sus cu  22303 ha); 

- Comune cu suprafețe cuprinse între 10000 și 20000 ha (Baru cu 14571 ha, 

Densuș cu 13612 ha, Bretea Română cu 10036 ha); 

- Comune cu o suprafață aferentă de sub 10000 ha (Răchitova cu 7359 ha, 

Sarmizegetusa cu 7312 ha, Sântămăria Orlea cu 6780 ha, Hațeg cu 6432 ha, 

General Berthelot cu 3074 ha și Totești cu 2203 ha). 

-  

 
Figura 3.2. Ierarhizarea comunelor din Țara Hațegului după dimensiunea medie a 

fondului funciar pe o gospodărie (2014) 
 

Sub aspectul mărimii fondului funciar deținut, în medie de o gospodărie, față 

de media de 10,5 ha pe total arealul studiat, remarcăm următoarele grupe de 

comune: 

- Comune cu o suprafață medie de peste 20 ha/gospodărie reprezentate de 

comunele Râu de Mori cu 28,3 ha și Sălașu de Sus cu 21,5 ha; 

- Comune cu o suprafață medie cuprinsă între 10 și 20 ha/gospodărie reprezentate 

de Densuș cu 19,0 ha, Sarmizegetusa 14,2 ha, Pui 13,3 ha, Răchitova 12,8 și 

Baru 11,8 ha; 
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- Comune cu o suprafață medie de sub 10 ha/gospodărie reprezentate de General 
Berthelot 8,3 ha, Bretea Română cu 8,0 ha, Sântămăria Orlea cu 5,9 ha și Totești 
cu 3,7 ha. Orașul Hațeg are o încărcătură mult mai mică (1,5 ha/gospodărie) 
datorită specificului urban al localității). 

 

3.1. Fondul funciar agricol 

Structura suprafeței de 73455 ha teren agricol este prezentată în graficul de 

mai jos. Ponderea cea mai importantă  de 76% (56311 ha) o deține terenul ocupat de 

pășuni și fânețe, urmat de terenul arabil cu 23%, iar suprafața de livezi deține numai 

1%. În zona cercetată, nu există plantații de viță de vie, numai sporadic în curțile și 

grădinile gospodăriilor. 

 

 
Figura 3.3. Structura fondului funciar agricol din Țara Hațegului în anul 2014 

 
 Referitor la evoluția suprafeței agricole pe comunele din arealul cercetat, 

remarcăm că în perioada 1992-2014 are loc un proces de diminuare a suprafeței 

agricole cu 4238 ha (5,5% din suprafața inițială), de la 77693 ha în anul 1992, la 

73455 ha în anul 2014. În aceeași perioadă crește suprafața terenului neagricol atât 

pe seama procesului de împădurire, cât și datorită scoaterii din circuitul agricol a 

terenurilor destinate construcțiilor. 
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Tabelul 3.4. 
Evoluția suprafeței agricole din Țara Hațegului 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 
Diferența 
2014-1992 

% 
Dimin.

Baru 5957 5957 5915 5916 5916 5916 -41 0,69

Bretea 
Română 6817 6817 6801 6610 6585 6585 

-232 3,40

Densuș 6138 6138 6121 3972 3972 3972 -2166 35,29

General 
Berthelot 2246 2246 2242 1982 1982 1982 

-264 11,75

Hațeg 3199 3198 3193 3193 3193 3193 -6 0,19

Pui 12058 12057 12039 11961 11961 11961 -97 0,80

Răchitova 4106 4106 4086 3473 3473 3473 -633 15,42

Râu de Mori 16157 16156 16038 15938 15888 15557 -600 3,71

Sarmisegetusa 4370 4370 4333 4276 4276 4276 -94 2,15

Sălașu de Sus 10584 10583 10565 10565 10565 10565 -19 0,18

Sântămăria 
Orlea 4234 4235 4200 4098 4098 4098 

-136 3,21

Totești 1827 1827 1822 1816 1868 1877 50 +2,74

Total 77693 77690 77355 73800 73777 73455 -4238 5,45

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 
 Dacă pe ansamblu Țării Hațegului diminuarea suprafeței agricole este de 

5,45% din suprafața inițială, în cazul comunei Densuș diminuarea este de 2166 ha 

reprezentând 35.29% din suprafața agricolă a comunei existentă în anul 1992. 

Diminuări importante de suprafață agricolă sesizăm și în cazul comunelor Răchitova 

cu 633 ha (15,42% din suprafața inițială), Râu de Mori cu 600 ha (3,71% din 

suprafața inițială), General Berthelot cu 264 ha (11,75% din suprafața inițială), Bretea 

Română cu 232 ha (3,40% din suprafața inițială). De fapt, cu excepția comunei 

Totești care înregistrează o ușoară creștere a suprafeței agricole cu 50 ha, toate 

celelalte comune înregistrează diminuări de suprafață agricolă în avantajul 

suprafețelor neagricole reprezentate de terenuri împădurite și terenuri destinate 

construcțiilor. Se remarcă stabilitatea mărimii suprafeței agricole a comunei Sălașu 

de Sus. 

Sub aspectul suprafeței medii a fondului agricol deținut de o gospodărie, față 

de 5 ha, în medie pe total Țara Hațegului, remarcăm trei grupe de comune, astfel: 

- comune cu peste 10 ha/gospodărie: Râu de Mori cu 11,4 ha și Sălașu de Sus 

cu 10,2 ha; 

- comune cu  5 până la 10 ha/gospodărie: Sarmizegetusa cu 8,3ha, Pui cu 7 ha, 

Răchitova cu 6,1 ha, Densuș cu 5,5ha, General Berthelot cu 5,4 ha, și  Bretea 

Română cu 8,0 ha; 
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-  comune cu sub 5 ha teren agricol pe o gospodărie: Baru cu 4,8 ha, 

Sântămăria Orlea cu 3,6 ha și Totești cu 3,1 ha. Orașul Hațeg are o încărcătură mult 

mai mică (0,7 ha) datorită specificului urban al localității.  

Tabelul 3.5. 
Evoluția suprafeței agricole pe o gospodărie 

1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 4,7 4,1 4,1 4,0 4,0 4,8
Bretea Română 5,2 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2
Densuș 7,9 8,0 8,0 5,5 5,5 5,5
General Berthelot 5,8 6,2 6,2 5,4 5,4 5,4
Hațeg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Pui 6,6 6,7 6,6 6,8 6,8 7,0
Răchitova 5,9 6,6 6,5 5,8 5,7 6,1
Râu de Mori 10,4 10,7 10,6 11,4 11,1 11,4
Sarmisegetusa 7,8 8,0 8,0 8,1 8,1 8,3
Sălașu de Sus 9,3 9,3 9,3 10,1 10,0 10,2
Sântămăria Orlea 3,8 3,6 3,5 3,8 3,8 3,6
Totești 3,0 2,7 2,6 3,1 3,2 3,1
Total 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 5,0

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

 
Figura 3.4. Ierarhizarea comunelor din Țara Hațegului după dimensiunea suprafeței 

agricole, în medie, pe o gospodărie (2014) 
 

 Suprafață agricolă pe o gospodărie se păstrează relativ constant pe ansamblul 
Țării Hațegului, cu o ușoară diminuare de la 5,2 ha teren agricol la 5,0 ha  pe o 
gospodărie, în condițiile în care suprafața agricolă s-a diminuat substanțial, cu 4238 
ha. Datorită diminuării numărului de gospodării, suprafața medie pe o gospodărie, 
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crește în cazul a șapte comune (Baru, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Sarmizegetusa, 
Sălașu de Sus și Totești), chiar dacă și la aceste comune, cu excepția comunei 
Totești, suprafața agricolă totală s-a diminuat.  

3.1.1. Suprafața arabilă 
În structura fondului funciar agricol din întregul areal al Țării Hațegului, în anul 

2014, suprafața arabilă deține o pondere redusă, de numai 22,7% din suprafața 

agricolă, cea mai mare parte (77,3%) fiind deținută de pășuni și fânețe. Grupul 

comunelor care au o pondere a suprafeței arabile raportată la suprafața agricolă 

peste media zonei este format din: comuna Totești  cu 62.7%, General Berthelot cu 

42,4%, Bretea Română cu 47,7%, Hațeg cu 42,4% și Densuș cu 24.2%. Cu o 

mărime situate sub media zonei se poziționează grupul format din comunele Densuș 

cu 24.2%, Răchitova cu 22.5%, Sălașu de Sus cu 22.5%, Sarmizegetusa cu 16,2%, 

Pui cu 17.4%,Râu de Mori cu 11.8% și Baru cu cea mai mică pondere de numai 

8.3%.  

Tabelul 3.6. 
Suprafața arabilă 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 785 785 784 492 492 492
Bretea Română 3380 3313 3311 3155 3138 3138
Densuș 1021 1021 1021 962 962 962

General 
Berthelot 951 951 951 959 959 959
Hațeg 1306 1305 1304 1384 1354 1354
Pui 2122 2122 2076 2076 2076 2076
Răchitova 792 792 792 781 781 781
Râu de Mori 1733 1733 1733 1843 1843 1843
Sarmisegetusa 701 701 699 699 699 694
Sălașu de Sus 2490 2490 2490 1980 1980 1980

Sântămăria 
Orlea 1924 1623 1617 1232 1232 1232
Totești 1126 1188 1183 1177 1177 1177
Total 18331 18024 17961 16740 16693 16688

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 
Referitor la evoluția suprafeței arabile pe comunele din arealul cercetat, 

remarcăm că în perioada 1992-2014 are loc un proces de diminuare a suprafeței 

arabile cu 1643 ha (9% din suprafața inițială), de la 18331 ha în anul 1992, la 16688 

ha în anul 2014. Evoluția mărimii suprafeței arabile este diferit de la o comună la alta. 

Astfel, unele comune înregistrează creșteri de suprafață arabilă: Râu de Mori cu 110 

ha, Totești 51 ha, Hațeg 48 ha și General Berthelot 8 ha, în timp ce alte comune 

înregistrează o diminuare a suprafeței arabile: Sântămăria Orlea 692 ha, Sălașu de 
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Dus 510 ha, Baru 293ha, Bretea Română 242 ha, Densuș 59 ha, Pui 46 ha, 

Răchitova 11 ha și Sarmizegetusa 7 ha.  

 

 
Figura 3.5. Agricultura în Țara Hațegului 

Sursa: Foto Adrian Băneș 
 

Tabelul 3.7. 
Evoluția suprafeței arabile pe o gospodărie 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4
Bretea Română 2,6 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
Densuș 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
General Berthelot 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Hațeg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Pui 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
Răchitova 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Râu de Mori 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3
Sarmisegetusa 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Sălașu de Sus 2,2 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9
Sântămăria Orlea 1,7 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1
Totești 1,8 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0
Total 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Sub aspectul mărimii suprafeței arabile deținută în medie de o gospodărie, 

față de 1,1 ha pe total areal studiat, remarcăm trei grupe de mărime, astfel: 
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- comune cu peste 2 ha teren arabil/gospodărie: General Berthelot cu 2,6 

ha, și Bretea Română cu 2,5 ha; 

- comune cu  1-2 ha teren arabil pe gospodărie: Totești cu 2 ha, Sălașu de 

Sus cu 1,9 ha, Răchitova 1,4 ha, Sarmizegetusa 1,4ha, Densuș 1,3 ha, Râu de Mori 

1,3 ha, Pui cu 1,2ha și Sântămăria Orlea cu 1,1 ha;  

- comune cu sub 1 ha teren agricol pe o gospodărie, reprezentat de comuna  

Baru cu 0,4 ha și orașul Hațeg cu 0,3 ha.  

 

 
Figura 3.6. Ierarhizarea comunelor din Țara Hațegului după dimensiunea suprafeței 

arabile, în medie, pe o gospodărie (2014) 
 

 
Figura 3.7. Cultura cartofului în Țara Hațegului - comuna Densuș  

Sursa: foto Adrian Băneș 
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Figura 3.8. Cultura porumbului în Țara Hațegului - comuna General Berthelot   

Sursa: foto Adrian Băneș 
 
3.1.2. Suprafața de pajiști naturale 
Pășunile și fânețele reprezintă categoria de folosință cu cea mai mare 

suprafață din terenul agricol, cu o pondere de 76% din totalul suprafeței agricole, cu 

mult peste mărimea suprafeței arabile (23%) sau a suprafețelor pomicole (1%) 

Tabelul 3.8. 
Suprafața de pășuni și fânețe (ha) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 5156 5156 5115 5424 5424 5424
Bretea Română 3355 3466 3452 3455 3447 3447
Densuș 4530 4567 4550 2656 2656 2656
General Berthelot 1020 1097 1093 961 961 961
Hațeg 1548 1604 1600 1759 1804 1804
Pui 9762 9814 9842 9885 9885 9885
Răchitova 3148 3314 3294 2692 2692 2692
Râu de Mori 14350 14349 14231 14095 14045 13714
Sarmisegetusa 3445 3610 3634 3577 3577 3582
Sălașu de Sus 7930 8093 8075 8585 8585 8585
Sântămăria Orlea 2242 2548 2519 2854 2866 2866
Totești 542 627 627 634 686 695
Total 57028 58245 58032 56577 56628 56311

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Ponderea suprafețelor de pășuni și fânețe variază foarte mult de la o comună 

la alta, astfel, în cazul comunei Baru, 91,7% din suprafața agricolă o reprezintă 

suprafața de pășuni și fânețe în timp ce, în cazul comunei Totești, această mărime 

este de numai 37%. Cu o structură a fondului funciar agricol dominată de pășuni și 

fânețe, peste media zonei se evidențiază și comunele Râu de Mori cu 88,2%, 

Sarmizegetusa cu 83,8%, Pui cu 82,6% și Răchitova cu 77,5%. Celelalte comune, cu 
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excepția comunei Totești, deși dețin o suprafață de pășuni și fânețe mai mare decât 

suprafața arabilă, se poziționează sub media de 76,7%.  

  Tabelul 3.9. 
Suprafața de pășuni și fânețe pe o gospodărie (ha) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 4,0 3,6 3,5 3,6 3,6 4,4
Bretea Română 2,5 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7
Densuș 5,8 6,0 5,9 3,7 3,7 3,7
General Berthelot 2,6 3,0 3,0 2,6 2,6 2,6
Hațeg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Pui 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 5,7
Răchitova 4,6 5,3 5,2 4,5 4,4 4,7
Râu de Mori 9,3 9,5 9,4 10,1 9,8 10,0
Sarmizegetusa 6,1 6,6 6,7 6,8 6,7 7,0
Sălașu de Sus 7,0 7,1 7,1 8,2 8,1 8,3
Sântămăria Orlea 2,0 2,1 2,1 2,7 2,6 2,5
Totești 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2
Total 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Din perspectiva suprafețelor de pășuni și fânețe deținută de o gospodărie, 

nivelul mediu pe Țara Hațegului este de 3,8 ha. Peste acest nivel se remarcă 

comuna Râu de Mori cu 10 hectare de pășuni și fânețe pe o gospodărie, urmată de 

comuna Sălașu de Sus cu 8,3 ha, Sarmizegetusa cu 7 ha, Pui cu 5,7 ha, Răchitova 

cu 4,7 ha și Baru cu 4,4 ha. Sub media zonei regăsim comunele Totești cu 1,2 ha, 

Sântămăria Orlea cu 2,5 ha, General Berthelot cu 2,6 ha, și Bretea Română cu 

2,7ha.   

 
Figura 3.9. Ierarhizarea comunelor din Țara Hațegului după dimensiunea suprafeței 

ocupate cu pășuni și fânețe, în medie, pe o gospodărie (2014) 
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Figura 3.10. Pășunat în Țara Hațegului - comuna General Berthelot   

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

3.1.3. Suprafața cu livezi 
Cultivarea pomilor fructiferi a ocupat un loc important în agricultura zonei 

studiate până la sfârșitul anului 2000, când are loc o diminuare severă a suprafeței 

cultivată cu pomi fructiferi. În structura suprafeței agricole, livezile dețineau o pondere 

importantă (3%) în anul 1992, care însă s-a diminuat foarte mult, la sfârșitul anului 

2014, rămânând în cultură doar o suprafață redusă ce reprezintă 0,6% din fondul 

funciar agricol.  

Tabelul 3.10. 
Suprafața cu livezi (ha) 

Comuna 1992 1995 2000 2005 2010 2014 

Baru 16 16 16 0 0 0
Bretea Română 82 38 38 0 0 0
Densuș 587 550 550 354 354 354
General Berthelot 275 198 198 62 62 62
Hațeg 345 289 289 50 35 35
Pui 174 121 121 0 0 0
Răchitova 166 0 0 0 0 0
Râu de Mori 74 74 74 0 0 0
Sarmizegetusa 224 59 0 0 0 0
Sălașu de Sus 164 0 0 0 0 0
Sântămăria Orlea 68 64 64 12 0 0
Totești 159 12 12 5 5 5
Total 2334 1421 1362 483 456 456

Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
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Defrișarea plantațiilor de livezi s-a produs în deosebi după desființarea 

Întreprinderilor Agricole de Stat cu ferme pomicole specializate și fărâmițarea 

exploatațiilor agricole datorită procesului de împroprietărire, fără a se găsi soluții 

corespunzătoare pentru păstrarea și exploatarea comasată, în forme asociative a 

acestora.  

 
Figura 3.11. Livadă clasică din comuna Răchitova – Țara Hațegului 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

În aceste condiții, suprafața cu livezi a scăzut de la 2334 ha, în anul 1992, la 

456 ha în anul 2014.  

 
Figura 3.12. Evoluția suprafețelor cu livezi 
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                                                                                    Tabelul 3.11. 
Diminuarea suprafețelor de livezi (1992-2014) 

Comuna 1992 2014 
Pierdere 

ha 
Defrișări 

% 

Baru 16 0 16 100,0 

Bretea Română 82 0 82 100,0 

Densuș 587 354 233 39,7 
General Berthelot 275 62 213 77,5 

Hațeg 345 35 310 89,9 

Pui 174 0 174 100,0 

Răchitova 166 0 166 100,0 

Râu de Mori 74 0 74 100,0 

Sarmisegetusa 224 0 224 100,0 

Sălașu de Sus 164 0 164 100,0 

Sântămăria Orlea 68 0 68 100,0 

Totești 159 5 154 96,9 

Total 2334 456 1878 80,5 

               Sursa: date  prelucrate după INS – Tempo online 
 

Dacă la începutul perioadei analizate regăsim plantații pomicole în toate 

comunele din bazinul Țării Hațegului,  treptat acestea au fost defrișate, ajungându-se 

la sfârșitul anului 2010 ca doar 4 comune să mai figureze cu suprafețe destinate 

pomilor fructiferi (Densuș cu 354 ha, General Berthelot cu 62 ha, Hațeg cu 35 ha și 

Totești cu 5 ha), care au rămas în cultură până la sfârșitul intervalului de timp 

analizat. 

 
3.1.4. Bonitarea terenului agricol (potențialul de producție) la principalele 

culturi și produse zootehnice 

Pentru identificarea potențialului de producție la principalele culturi din Țara 

Hațegului am folosit Studiul Pedologic și Agrochimic realizat de Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA- 

București. Studiul pedologic urmărește inventarierea factorilor ecologici necesari 

pentru estimarea capacității de producție și a pretabilității terenurilor pentru modurile 

de folosință și pentru principalele plante de cultură. 

Potențialul de producție la principalele culturi din Țara Hațegului rezultat din 

bonitarea terenului agricol prin stabilirea notelor de bonitare determinate de Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 

– ICPA- București este prezentat în tabelele următoare. 
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                                                                                             Tabelul 3.12. 
Precipitații multianuale (mm) 

Comuna 
Relief 

 

 
Precipitații 

 
Medie Minimă Maximă 

Baru munte 1715 1054 2306
Bretea Română munte 1261 0713 1755
Densuș Parțial munte 1332 0735 1903
General Berthelot Parțial munte 1137 0598 1636
Hațeg Parțial munte 1136 0598 1636
Pui munte 1715 1054 2306
Răchitova munte 1331 0735 1903
Râu de Mori munte 2087 1262 2864
Sarmisegetusa munte 2087 1262 2863
Sălașu de Sus munte 2199 1399 2948
Sântămăria Orlea munte 1261 0714 1756
Totești câmpie 1137 0598 1637

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului – 
ICPA- București 

Tabelul 3.13 
Notele de bonitate și potențialul de producție la cereale păioase 

Comuna 
Grâu* Orz* 

Potențial 
păioase** 

NB Med Min Max NB Med Min Max neirigat irigat 

Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Bretea Română 35 2593 1658 3527 32 2795 1942 3648 mijlociu mijlociu
Densuș 18 1307 836 1779 0 0 0 0 scăzut scăzut 
General 
Berthelot 32 2343 1499 3187 29 2549 1771 3327 mijlociu mijlociu
Hațeg 38 2754 1762 3747 34 2944 2046 3843 mijlociu mijlociu
Pui 0 0 0 0 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Răchitova 17 1227 785 1669 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Râu de Mori 0 0 0 0 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Sarmisegetusa 0 0 0 0 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Sălașu de Sus 0 0 0 0 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Sântămăria 
Orlea 28 2064 1320 2808 22 1907 1325 2489 mijlociu mijlociu
Totești 30 2181 1395 2968 26 2250 1563 2937 scăzut mijlociu

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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                                                                                               Tabelul 3.14. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la porumb 

Comuna 
Porumb* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Bretea Română 27 2546 1524 3569 mijlociu mijlociu 
Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 
General Berthelot 27 2556 1529 3583 mijlociu mijlociu 
Hațeg 30 2879 1722 4036 mijlociu mijlociu 
Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 
Sântămăria Orlea 22 2071 1239 2903 mijlociu mijlociu 
Totești 28 2641 1580 3703 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

 
                                                                                             Tabelul 3.15. 

Notele de bonitate și potențialul de producție la floarea-soarelui 

Comuna 
Floarea-soarelui* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 18 684 348 1020 scăzut scăzut 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Hațeg 16 606 309 904 scăzut scăzut 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 28 2064 1320 2808 scăzut scăzut 
Totești 30 2181 1395 2968 scăzut scăzut 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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                                                                                             Tabelul 3.16. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la soia 

Comuna 
Soia* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 26 1208 746 1670 mijlociu mijlociu 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 24 1128 697 1560 mijlociu mijlociu 

Hațeg 29 1361 841 1882 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 22 1907 1325 2489 scăzut scăzut 
Totești 26 2250 1563 2937 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
 

                                                                                             Tabelul 3.17. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la rapiță 

Comuna 
Rapiță* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 35 1113 812 1415 mijlociu mijlociu 

Densuș 18 561 409 713 scăzut scăzut 

General Berthelot 32 1006 734 1279 mijlociu mijlociu 

Hațeg 38 1183 863 1503 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 17 527 384 669 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 28 886 646 1126 mijlociu mijlociu 
Totești 30 937 683 1190 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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                                                                                                         Tabelul 3.18. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la mazăre 

Comuna 
Mazăre* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 32 1725 1035 2415 mijlociu mijlociu 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 29 1605 963 2247 mijlociu mijlociu 

Hațeg 36 1965 1179 2751 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 23 1250 750 1750 mijlociu mijlociu 
Totești 30 1632 979 2285 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

 
 

                                                                                             Tabelul 3.19. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la fasole 

Comuna 
Fasole* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 32 2942 1745 4138 mijlociu mijlociu 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 29 2737 1624 3850 mijlociu mijlociu 

Hațeg 36 3351 1989 4714 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 23 2132 1265 2999 mijlociu mijlociu 
Totești 30 2784 1652 3916 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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                                                                                             Tabelul 3.20. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la sfeclă de zahăr 

Comuna 
Sfeclă de zahăr* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 23 24320 16961 31680 mijlociu mijlociu 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 25 26321 18356 34285 mijlociu mijlociu 

Hațeg 27 28637 19971 37302 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 21 21793 15199 28388 mijlociu mijlociu 
Totești 29 30637 21366 39908 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

 
                                                                                             Tabelul 3.21. 

Notele de bonitate și potențialul de producție la cartofi 

Comuna 
Cartof* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 26 13803 8348 19259 mijlociu mijlociu 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 27 14287 8640 19933 mijlociu mijlociu 

Hațeg 30 16113 9745 22481 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut

Sântămăria Orlea 25 13588 8218 18959 mijlociu mijlociu 
Totești 32 17079 10329 23830 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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                                                                                             Tabelul 3.22. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la lucernă 

COMUNA 
Lucernă* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 27 17807 16505 19109 mijlociu mijlociu 

Densuș 0 0 0 0 scăzut scăzut 

General Berthelot 23 15254 14139 16369 mijlociu mijlociu 

Hațeg 28 18396 17051 19741 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 0 0 0 0 scăzut scăzut

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 16 10147 9406 10889 scăzut scăzut 
Totești 21 13421 12440 14402 scăzut mijlociu

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

 
 

                                                                                             Tabelul 3.23. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la trifoi 

COMUNA 
Trifoi* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Bretea Română 37 18572 16118 21026 mijlociu mijlociu 

Densuș 20 9946 8631 11260 scăzut scăzut 

General Berthelot 34 17050 14797 19302 mijlociu mijlociu 

Hațeg 42 21058 18275 23841 mijlociu mijlociu 

Pui 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Răchitova 18 9286 8059 10513 scăzut scăzut 

Râu de Mori 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 16 7865 6826 8904 scăzut scăzut 

Sălașu de Sus 0 0 0 0 scăzut scăzut 

Sântămăria Orlea 29 14614 12683 16545 mijlociu mijlociu 
Totești 31 15933 13828 18039 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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                                                                                             Tabelul 3.24. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la pășuni 

COMUNA 
Pășuni* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 27 6750 5738 7763 mijlociu mijlociu 

Bretea Română 41 10300 8755 11845 mijlociu mijlociu 

Densuș 38 9450 8033 10868 mijlociu mijlociu 

General Berthelot 43 10825 9201 12449 mijlociu mijlociu 

Hațeg 48 11925 10136 13714 mijlociu mijlociu 

Pui 30 7450 6333 8568 mijlociu mijlociu 

Răchitova 30 7525 6396 8654 mijlociu mijlociu 

Râu de Mori 15 3800 3230 4370 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 28 6950 5908 7993 mijlociu mijlociu 

Sălașu de Sus 26 6575 5589 7561 mijlociu mijlociu 

Sântămăria Orlea 38 9550 8118 10983 mijlociu mijlociu 
Totești 42 10525 8946 12104 mijlociu mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 

 
                                                                                     

                                                                                             Tabelul 3.25. 
Notele de bonitate și potențialul de producție la fânețe 

COMUNA 
Fânețe* Potențial** 

NB Med Min Max Neirigat Irigat 

Baru 21 5350 4548 6153 mijlociu mijlociu 

Bretea Română 33 8125 6906 9344 mijlociu mijlociu 

Densuș 32 8075 6864 9286 mijlociu mijlociu 

General Berthelot 37 9175 7799 10551 mijlociu mijlociu 

Hațeg 38 9475 8054 10896 mijlociu mijlociu 

Pui 25 6300 5355 7245 mijlociu mijlociu 

Răchitova 23 5750 4888 6613 mijlociu mijlociu 

Râu de Mori 11 2700 2295 3105 scăzut scăzut 

Sarmisegetusa 22 5375 4569 6181 mijlociu mijlociu 

Sălașu de Sus 24 5950 5058 6843 mijlociu mijlociu 

Sântămăria Orlea 31 7800 6630 8970 mijlociu mijlociu 
Totești 37 9325 7926 10724 scăzut mijlociu 

Sursa: *Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului 
– ICPA- București 
**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
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Pentru principalele produse zootehnice (carne de bovine, suine, ovine, caprine 
și păsări precum și lapte) potențialul de producție, diferențiat în funcție de tipul de 
procesare și sistemul de creștere a animalelor, este prezentat în tabelele 3.26. și 
3.27. 

                                                                                             Tabelul 3.26. 
Potențialul de producție a cărnii 

Comuna 

Procesare in afara fermei Procesare in cadrul fermei 
Sistem închis Pășunat liber Sistem închis Pășunat liber 

Bovine Suine 
Ovine / 
Caprine

Bovine
Ovine / 
Caprine

Păsări Bovine Suine
Ovine / 
Caprine 

Bovine 
Ovine / 
Caprine

Păsări

Baru Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat

Bretea 
Română Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu

Densuș Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu

General 
Berthelot Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu

Hațeg Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu

Pui Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu

Răchitova Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu

Râu de Mori Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat

Sarmisegetusa Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat

Sălașu de Sus Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Mijlociu Mijlociu Ridicat

Sântămăria 
Orlea Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu

Totești Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu Mijlociu Mijlociu Mijlociu Scăzut Scăzut Mijlociu

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
 

                                                                                                      Tabelul 3.27. 
Potențialul de producție a laptelui 

Comuna 
Procesare în afara fermei Procesare în fermă 
Sistem 
Închis 

Pășunat 
Liber 

Sistem 
Închis 

Pășunat 
Liber 

Baru mijlociu mijlociu Ridicat Ridicat 
Bretea Română mijlociu scăzut mijlociu scăzut 
Densuș mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu 
General Berthelot mijlociu scăzut mijlociu scăzut 
Hațeg mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu 
Pui mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu 
Răchitova mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu 
Râu de Mori mijlociu mijlociu Ridicat Ridicat 
Sarmisegetusa mijlociu mijlociu Ridicat Ridicat 
Sălașu de Sus mijlociu mijlociu Ridicat mijlociu 
Sântămăria Orlea mijlociu scăzut mijlociu scăzut
Totești mijlociu scăzut mijlociu scăzut 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
 

Notele de bonitare pe culturi și potențialul de producție, prezentate în tabelele 

de mai sus, vor fi valorificate pentru întocmirea strategiilor de dezvoltare a agriculturii 

din Țara Hațegului. 
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3.1.5. Studiu pedologic pentru teritoriul comunei Sântămăria Orlea – 
Studiu de caz 
Pentru o corectă documentare referitoare la potențialul de producție (calitate, 

favorabilitate și pretabilitate), pe categoriile de folosință a terenului și la principalele 

culturi, prezentăm aspectele relevante rezultate din studiul pedologic și agrochimic al 

comunei Sântămăria Orlea, realizat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Hunedoara-Deva1.  

Acest studiu de caz realizat pe arealul comunei Sântămăria Orlea,  

considerăm că este relevant pentru întreaga zonă a Țarii Hațegului, având indicatori 

ce se situează, în ansamblu, pe media arealului cercetat. În acest sens prezentăm 

studiul pedologic al terenului extravilan al comunei Sântămăria Orlea 

Din punct de vedere fizico-geografic teritoriul studiat este situat în 

Depresiunea Hațegului în lungul râurilor Strei, Sibișel și Râu Mare, o parte, altă parte 

a teritoriul este amplasat în lungul râului Strei în cadrul îngustării de la subcetate 

precum și pe extremitățile vestice ale munților Șureanu.  

Teritoriul cadastral al comunei Sântămăria Orlea are în componența sa 

următoarele sate: Sântămăria Orlea, Subcetate, Bucium, Balomir, Ciopeia, Bărăști, 

Vadu, Săcel și Sânpetru.  

Studiul pedologic realizat în anul 2007, s-a efectuat pe suprafața de 3906,43 

ha, din care: 3707,58 ha  teren agricol și 198,85 ha teren neagricol.  

Încadrarea notelor de bonitare în clase de calitate și de favorabilitate se 

prezintă conform tabelului următor: 

                                                                                                                Tabelul 3.28. 
Note de bonitare, clase de calitate și favorabilitate 

Note de 
bonitare 

91-100 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10 0 

Clasa de 
calitate 

I II III IV V Exclus

Favorabilitate I II III IV V VI VII VIII IX X exclus

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția 
Mediului – ICPA- București 
 

Repartiția pe clase de calitate a modului de folosință a terenului se 

prezintă conform tabelului 3.28. și a hărților de mai jos privind clasele de calitate 

pentru terenul arabil și clasele de calitate pentru pajiști. 

  

                                                            
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA- 
București 
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  Tabelul 3.29. 

Clasa de calitate 

Modul de 

folosință 

Suprafața 

și 

procente 

CLASA DE CALITATE 

I II III IV V Exclus Media 

Arabil 
ha - 15,51 1046,91 590,41 163,19 - 

III 
% - 0,85 57,65 32,51 8,99 - 

Pajiști 
ha 40,20 722,64 615,72 410,05 82,56 - 

III 
% 2,15 38,62 32,91 21,91 4,41 - 

Livezi 
ha - 6,34 5,46 1,70 6,89 - 

IV 
% - 31,09 26,78 8,32 33,79 - 

Vie 
ha - - - - - - 

- 
% - - - - - - 

Media 

ponderată 

echivalent 

arabil 

ha 40,20 744,49 1668,09 1002,16 252,64 - 

III 
% 1,08 20,08 44,99 27,04 6,81 - 

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția 
Mediului – ICPA- București 
 

 
În funcție de clasa de favorabilitate terenurile se grupează conform scării 

următoare: 

 terenuri foarte bune (clasele I+II) 

 terenuri bune           (clasele III+IV) 

 terenuri mijlocii        (clasele V+VI) 

 terenuri slabe           (clasele VII+VIII) 

 terenuri foarte slabe (clasele IX+X) 

 terenuri improprii pentru modul de folosință sau cultură (terenuri excluse) 

Pentru exemplificare prezentăm în figurile următoare hărțile cu clasele de 

favorabilitate pentru principalele culturi (grâu, porumb și cartof) specifice comunei 

Sântămăria Orlea. 
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Încadrarea în clasele de pretabilitate pentru modurile de folosință a terenului 

s-a făcut în funcție de: însușiri ale solului (textură, pH, volum edafic util, grad de 

tasare, eroziunea de suprafață și de adâncime, conținut de schelet, portantă), 

condițiile climatice (temperatură, precipitații) și relief (pantă și expoziție). 

Gruparea terenului în clase de pretabilitate se realizează în raport cu natura și 

intensitatea factorilor restrictivi pentru producție. Restricțiile se referă atât la condițiile 

existente care diminuează recoltele, cât și la pericolul apariției prin exploatare a unor 

degradări. 

Terenurile se grupează în clase de pretabilitate notate cu cifre romane (I-VI). 

Clasele se delimitează în funcție de factorul sau factorii limitative, de cea mai mare 

intensitate, pe modul de folosință a terenului. 

 

A. Clase de pretabilitate pentru arabil  

Terenul arabil din cadrul teritoriului studiat aparține următoarelor clase de 

pretabilitate: 

Clasa I - terenuri cu pretabilitate foarte bună, fără nicio restricție, pot fi 

cultivate fără aplicarea unor măsuri de prevenire a degradării sau de 

ameliorare a solului (asigură condiții foarte bune). 

Clasa II - terenuri cu pretabilitate bună, cu limitări reduse, pericolul de 

degradare a solului sau de deficiențele existente pot fi înlăturate prin 

tehnologii culturale curente, sau măsuri ameliorative simple (asigură 

producții bune). 

Clasa III - terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate care 

necesită măsuri de amenajare sau ameliorare complexe. 

Clasa IV - terenuri cu pretabilitate slabă, cu limitări severe, pentru 

asigurarea unor recolte sigure necesită măsuri intensive de 

amenajare sau ameliorare. 

Clasa V - terenuri cu limitări foarte severe, nepretabile în condiții de 

neamenajare pentru culturi de câmp, livezi sau vie. Terenurile 

necesită măsuri de amenajare și ameliorare speciale, complexe și 

intensive. Prin amenajarea terenurilor din această clasă, pot fi folosite 

ca arabil, livezi și vii.  

Clasa VI - terenuri cu limitări extrem de severe,  care nu pot fi folosite pentru 

arabil, livezi și vie. Prin amenajare și ameliorare cu tehnologii curente, 

terenurile din această clasă se pot folosi ca fânețe, pășuni sau păduri.
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Repartiția terenului arabil pe clase de pretabilitate se prezintă astfel: 

Tabelul 3.30. 

Clase de pretabilitate arabil 

Specificare 
SUPRAFAȚA PE CLASE DE PRETABILITATE 

Totală I II III IV V VI

Ha 1816,02 45,08 635,05 547,35 377,95 174,94 35,65

% 100 2,48 34,97 30,14 20,81 9,63 1,96

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția 
Mediului – ICPA- București 

 

B. Clase de pretabilitate a terenurilor pentru pajiști 

Pășunile și fânețele din cadrul comunei Sântămăria Orlea se încadrează în 

următoarele clase de pretabilitate: 

Clasa I - terenuri fără limitări în cazul utilizării ca pajiști 

Clasa II - terenuri cu limitări sau pericole de degradare reduse în cazul 

utilizării ca pajiști 

Clasa III - terenuri cu limitări sau pericole de degradare moderate 

Clasa IV - terenuri cu limitări sau pericole de degradare severe 

Clasa V - terenuri cu limitări sau pericole de degradare foarte severe 

Clasa VI - terenuri improprii pentru folosință ca pajiște 

 

Repartiția pe clase de pretabilitate a celor 1871,17 ha de pășuni și fânețe din 

perimetrul cadastral Sântămăria Orlea se prezintă astfel: 

Tabelul 3.31. 

Clase de pretabilitate pentru pajiști 
Specificare SUPRAFAȚA PE CLASE DE PRETABILITATE 

Totală I II III IV V VI 

Ha 1871,17 1,03 1143,10 266,43 412,59 13,26 34,76

% 100 0,06 61,09 14,24 22,05 0,71 1,86

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția 
Mediului – ICPA- București 
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C. Clase de pretabilitate a terenurilor pentru livezi 

Terenurile ocupate cu livezi din cadrul comunei Sântămăria Orlea se 

încadrează în următoarele clase de pretabilitate: 

Clasa I - terenuri fără limitări în cazul utilizării ca livezi 
Clasa II - terenuri cu limitări reduse în cazul utilizării ca livezi 
Clasa III - terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării ca livezi 
Clasa IV - terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca livezi 
Clasa V - terenuri cu limitări foarte severe 
Clasa VI - terenuri cu limitări extrem de severe inutilizabile ca livezi, 

neameliorabile prin măsuri curente 
 

Repartiția pe clase de pretabilitate a celor 20,39 ha de livadă se prezintă 
astfel: 

  Tabelul 3.32. 

Clase de pretabilitate pentru livezi 

Specificare 
SUPRAFAȚA PE CLASE DE PRETABILITATE 

Totală I II III IV V VI

Ha 20,39 5,13 2,36 4,54 1,98 3,35 3,03

% 100 25,16 11,57 22,27 9,71 16,43 14,86

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția 
Mediului – ICPA- București 

 
 

3.2. Fondul forestier 
 

În Țara Hațegului fondul forestier deține o suprafața de 66499 ha, ceea ce 

reprezintă 42,8% (în anul 2014) din suprafața totală. Această bogăție naturală a fost 

dintotdeauna o caracteristică distinctă a zonei, pădurea constituind o resursă 

naturală importantă pentru comunitatea locală. Exploatarea masei lemnoase nu este 

de dată recentă. La început pădurile au fost defrişate în vederea extinderii terenurilor 

agricole, iar, mai târziu, din secolul XIX valorificarea industrială a acestora va 

constitui principala cauză a reducerii fondului forestier. Activitatea forestieră a 

influențat mult evoluția economică a zonei, astfel, pentru a facilita transportul de 

masă lemnoasă au fost create structuri specifice de transport constând  în funiculare 

şi căi ferate înguste (mocănița pe valea Streiului la care s-a renunțat în anii 1970-

1972) și, ulterior drumuri forestiere auto cu acces în toate zonele de exploatare.                  

O descriere documentată asupra evoluției vegetației forestiere din arealul muntos al 

Țării Hațegului o regăsim în lucrarea Țara Hațegului studiu de geografie 

regională, Editura Risoprint Cluj-Napoca, autor Gheorghe-Gavrilă Hognogi: În 

funcție, în special de resursa pedologică și de unele elemente morfometrice cum sunt 

altitudinea și orientarea suprafețelor, se va dezvolta o vegetație etajată altitudinal 

începând cu asociații forestiere din zona de luncă, și continuând în unitățile de 
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câmpie joasă și înaltă cu păduri de Quercus (în special Quercus petrae – gorun, 

Quercus frainetto – gârniță, Quercus cerris – cer), care treptat intră în asociație cu 

Fagus sylvatica (fag). Înaintând în altitudine, acesta din urmă poate forma singur 

păduri fără a intra în asociație cu rășinoasele până la altitudini de 1.200 m. De la 

această altitudine și până la 1.800 – 1.900 m pădurile de rășinoase sunt 

preponderente, având în componență specii de Picea abies – molid, Picea excelsa – 

brad ,,roșu” și Abies Alba – brad argintiu. De la limita superioară a pădurilor de 

rășinoase până la aprox. 1.900 – 2.050 m este prezentă vegetația subalpină, mai 

precis tufărișuri de Pinus mugo – jneapăn) cu Juniperus communis – ienupăr etc. La 

altitudini superioare pot fi întâlnite pășunile alpine și suprafețe cvasineacoperite cu 

vegetație. Dincolo de această distribuție altitudinală și pedologică este importantă 

posibilitatea înlocuirii unor areale forestiere, prin defrișare, cu fânațe, pășuni și mai 

ales culturi agricole. Au fost vizate, de-a lungul timpului, în acest sens în special 

terenurile fertile din arealul depresionar, dar și suprafețele însorite din Munții Șureanu 

și Poiana Ruscă capabile să susțină astfel de activități agricole Cu toate că nu este 

atât de strictă, zonificarea altitudinală se păstrează și la nivel faunistic. 

 
Figura 3.20. Fond forestier comuna Râu de Mori – Țara Hațegului 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

Referindu-se la economia forestieră a zonei autorul menționează următoarele: 

“Pe baza consultării unor serii de ortofotoplanuri ale arealului de studio (2005, 2013, 

2015), au fost scoase în evidenţă suprafeţele mai mari defrişate recent (0,93% din 

suprafaţă totală – 14.430 ha), nesemnificative la scară regională, concluzionând 
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faptul că intensitatea acestui fenomen, amplificat în alte zone ale ţării, nu cunoaşte 

aici o extensiune prea mare, datorită suprapunerii vegetaţiei forestiere cu arealele 

montane protejate  Raportat la unităţile de relief, suprafeţele defrişate din ultimii 10 

ani ocupă cea mai mare pondere în arealul montan jos (49,8%) şi înalt (41,4%). Tot 

pe baza interpretării imaginilor aeriene, au putut fi reperate exploatările lemnoase 

mai vechi, predominant compuse din făgete şi stejăriş, caracteristice arealelor 

colinare, munceilor şi arealelor montane (cu precădere în Munţii Şureanu), respectiv 

nordvestului Depresiunii Haţeg. Mărturie stau drumurile de exploatare, pădurile fiind 

exploatate pentru valorificarea cărbunilor, dar şi istoria orală a zonei, precum 

relatările unor localnici („[...] 3 oameni erau necesari pentru a cuprinde un fag”, 

localnic Livadia, 2015).  

 
Figura 3.21. Pădure de fag din Țara Hațegului - Retezat 

Sursa: Păun Ion Otiman, Cornel Ionescu, Mădălin EnacheRetezat – O minune a Țării 
Hațegului și a României, Ed. Academiei Române, București, 2010 
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Un alt aspect de menţionat îl constituie vârsta recentă a pădurilor de răşinoase 

din Munţii Retezat, care au început să fie exploatate din secolul XX, pe de o parte, şi 

prezenţa răşinoaselor (pin) la altitudini joase, cu precădere pin, situate în arealele 

calcaroase ca urmare a existenţei unor suprafeţe proaspăt decopertate de vegetaţia 

autohtonă de foioase. Prezenţa pădurilor de pin într-un areal puternic afectat de 

fenomene erozionale (arealul Dealul Dreptului – Muncelu Mare – Dealul Blidaru, pe 

dreapta Streiului) argumentează încă o dată în plus exploatările de foioase”.       

În ultimi ani se constată o creștere a fondului forestier cu 379 ha, de la 66120 

ha în anul 2010 la 66499 ha în anul 2014, pe seama diminuării fondului funciar 

agricol ca urmare a nelucrării terenului mai ales în perimetrele limitrofe pădurilor. 
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CAPITOLUL 4. 

 
APE ȘI CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE DIN ȚARA HAȚEGULUI 

 

4.1. Principalele cursuri de apă 
 

În depresiunea Țara Hațegului densitatea medie a cursurilor permanente de 

apă, are o valoare determinată de 0,91 km curs apă /km2, ceea ce oferă o imagine 

relevantă a potențialului regiunii din punct de vedere hidrografic.  

Râul Strei este colectorul principal, cu izvoarele în partea centrală a Munților 

Șureanu alături de care se remarcă, prin debit, afluenții de stânga care drenează 

versantul nordic al Munților Retezat, nord-estic al Munților Țarcu și sud-estic al 

Munților Poiana Ruscă și, în mare parte, Depresiunea Hațegului: Râu Mare (cu 

Sibișel, Râușor și Galbena), Râu Bărbat, Râu Alb. Afluenții de dreapta (Văratec) nu 

impresionează prin debit. 

 
Figura 4.1. Râul Strei 

Sursa: codmunte.wordpress.com 
 

Alături de apele curgătoare din zonă în harta hidrografică, un loc important îl 

ocupă lacurile hidroenergetic și lacurile glaciare. Din categoria lacurilor 

hidroenergetice menționăm în primul rând acumulările de pe Râu Mare și Strei. Cel 

mai mare lac de acumulare este Lacul Gura Apelor cu un baraj de înălțime 

impresionantă de 168 m, amplasat la confluența râurilor Lăpușnicul Mare, Lăpușnicul 

Mic și Râu Șes inclusiv aducțiunile care preiau o parte din debitele de pe versantul 

nordic și vestic al Munților Retezat, care împreună cumulează un volum de 210 

milioane mc apă.  

Menționăm de asemenea și acumulările din zona depresionară de pe Râu 

Mare (Ostrovul Mic, Păclişa şi Haţeg) și acumularea Subcetate de pe râul Strei.  
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 Referitor la lacurile glaciare, de mare atracție turistică în Retezat sunt des 

întâlnite circurile glaciare complexe, Bucura fiind cel mai important (7 cuvete) de pe 

întreg cuprinsul Carpaților Românești cu o suprafață de 8,92 ha și 17,5 m adâncime.  

În partea superioară a bazinului hidrografic Judele se regăsește lacul 

Zănoaga, care are o adâncime de 29 m, fiind cel mai adânc lac glaciar din țară. La 

toate acestea se adaugă și alte concentrări de lacuri prezente în partea superioară a 

bazinelor: Zlata (Zănoaga Mică, Tăul Negru, Gemenele), Sibișel (Stânișoara, 

Pietrele, Galeș), Lăpușnicul Mare (Peleaga). 

 
Figura 4.2. Distribuția intravilanului la nivelul reliefului Țării Hațegului 

Sursa: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Țara Hațegului studiu de geografie regională, 
Editura Risoprint, Cluj-Napoca 

 
Existența apei a constituit dintotdeauna unul dintre elementele hotărâtoare în 

amplasarea localităților, existând o legătură evidentă între așezările umane și 

rețeaua hidrografică, integrată efectiv în vatra localităților. De fapt, este suficientă o 

analiză de suprafață a distribuției așezărilor față de rețeaua hidrografică pentru a 

observa modul evident în care localitățile se aliniază de-a lungul cursurilor de apă.  
 

 
4.2. Construcții hidrotehnice 

 

Amenajările hidroenergetice au o importanță economică deosebită, atât pentru 

economia locală cât și pentru economia națională. Conform datelor comunicate de 

Sucursala Hidrocentrale Hațeg2 care administrează amenajările hidroenergetice de 

                                                            
2 http://www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=38 
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pe Râul Mare și Strei din județul Hunedoara, precum și al râurilor Timiș, Bistra, 

Cerna, Sucu și Sebeș din județul Caraș-Severin și are în componența sa un număr 

de 16 hidrocentrale (11 sunt în exploatare pe Râul Mare, două pe râul Strei, una pe 

râul Râul Alb, una pe râul Cerna și una pe râul Sebeș), precum și 10 

microhidrocentrale răspândite în județul Hunedoara și patru microhidrocentrale în 

județul Caraș-Severin și o microhidrocentrală în județul Timiș, având o putere 

instalată totală de 706,517 MW și o energie medie multianuală de 1314,31 GWh. 

Referitor la amenajările hidroenergetice din Țara Hațegului, este menționată 

perioada de început a construcțiilor – anul 1974, când, în urma Hotărârii Consiliului 

de Miniștri nr. 759, amenajarea hidroenergetică Râul Mare–Retezat, formată din 

barajul Gura Apelor, hidrocentrala subterana Retezat și hidrocentrala Clopotiva, a 

luat ființă ca primă investiție pentru amenajarea potențialului hidroenergetic al Râului 

Mare. 

Șase ani mai târziu, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 311, a fost aprobată 

investiția amenajării hidroenergetice Râul Mare Aval pe sectorul Clopotiva–Hațeg. 

Mai apoi, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 40/1989, a fost aprobată amenajarea 

hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate–Simeria. 

În perioada 1986–1991 au fost puse în funcțiune cele 11 hidrocentrale din 

cadrul amenajărilor Râul Mare Retezat și Râul Mare Aval. Între  anii 2004-2006  au 

fost finalizate lucrările la hidrocentrala Subcetate, iar în anul 2010 a fost pusă în 

funcțiune  hidrocentrala Plopi, ambele făcând parte din amenajarea râului Strei. 

Amenajarea hidroenergetică Râul Mare Retezat cuprinde barajul Gura 

Apelor și hidrocentralele Retezat și Clopotiva, cu o putere instalată de 349 MW și 

o energie medie multianuală de 629,50 GWh. 

Barajul Gura Apelor este un baraj din anrocamente cu nucleu central de argilă, 

cu înălțimea de 168 m. Acesta este amplasat la confluența râurilor Lăpușnicul Mare, 

Lăpușnicul Mic și râul Șes, situat la 45 km de orașul Hațeg. Lacul de acumulare Gura 

Apelor are o suprafață de 390 ha și un volum total de 210 milioane mc apa, asigurat 

prin captarea debitelor Râului Mare și a debitelor cursurilor de apă captate prin 

intermediul aducțiunii secundare și aducțiunii principale Retezat. 

Hidrocentrala Retezat, construcție subterană realizată între anii 1977-1986, 

este a doua centrală de vârf de pe râurile interioare din țară. Aceasta este echipată 

cu două turbine de tip Francis, cu o putere instalată de 335 MW și o energie medie 

multianuală de 605 GWh. 

Hidrocentrala Clopotiva, situată în aval de hidrocentrala Retezat, este echipată 

cu două turbine de tip Kaplan cu o putere instalată de 14 MW. Este o centrală pe 

derivație cu rol de centrală de restituție. 
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Figura 4.3. Amenajarea hidroenergetică Râul Mare Retezat - barajul Gura Apelor  

Sursa: foto Adrian Băneș 
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Amenajarea hidroenergetică Râul Mare Aval are o putere instalată totală de 

134,3 MW și asigură o producție medie anuală a energiei de 193,4 GWh. 

Amenajarea situată în depresiunea Hațegului, între hidrocentrala Clopotiva și 

confluența Râului Mare cu râul Strei, cuprinde 3 acumulări (Ostrovul Mic, Păclișa și 

Hațeg) realizate cu baraj și diguri perimetrale din materiale locale, și cu centrala în 

frontul de retenție, și 6 hidrocentrale amplasate pe canale de derivație (Ostrovul 

Mare, Cârnești I, Cârnești II, Totești I, Totești II și Orlea). Toate hidrocentralele sunt 

echipate cu câte două turbine de tip Kaplan. 

Amenajarea hidroenergetică Strei va avea în exploatare, la finalul lucrărilor 

de investiție, 7 hidrocentrale. Din schema de amenajare aprobată au fost executate 

până în prezent și sunt în exploatare hidrocentralele Subcetate (echipată cu doua 

turbine Kaplan, cu o putere instalată de 12,215 MW și o energie de proiect de 26,28 

GWh) și Plopi (de tip derivație, echipată cu două turbine Kaplan, cu o putere instalată 

de 12 MW și o energie medie multianuală de 27,42 GWh). 

Pe lângă hidrocentratele menționate mai sus, Sucursala Hidrocentrale Hațeg 

administrează și 10 CHEMP-uri (Centrale Hidro Electrice de Mica Putere, între 100 

KW și 300 MW). Acest tip de hidrocentrale reprezintă varianta mult optimizată și 

ecologică a hidrocentralelor mari în primul rând datorită faptului că nu blochează 

albia râului și folosesc doar o parte din debitul râului. Din cele 10 CHEMP-uri din 

județul Hunedoara, cinci se regăsesc în arealul cercetat: 

-       CHEMP Valea Cracului 1, județul Hunedoara, localitatea Zeicani, Pi = 0,536 

MW; 

-       CHEMP Valea Cracului 2, județul Hunedoara, localitatea Zeicani, Pi = 0,415 

MW; 

-       CHEMP Valea Cracului 3, județul Hunedoara, localitatea Zeicani, Pi = 0,560 

MW; 

-       CHEMP Zeicani,  județul Hunedoara, localitatea Zeicani, Pi = 0,365 MW; 

-       CHEMP Baru Mare, județul Hunedoara, localitatea Baru, Pi = 0,440 MW; 

De menționat este și faptul că, lacurile de acumulare, de la hidrocentrale 

constituie sursă pentru alimentarea cu apă a mai multor localități urbane și rurale, nu 

doar din  arealul Țării Hațegului ci și din afara acestuia (Hunedoara, Deva precum și 

alte localități dintre Hațeg și Deva).  

În ultimii  ani, administrațiile locale accesează fonduri pentru realizarea unor 

sisteme, de cele mai multe ori locale, de alimentare cu apă (una sau mai multe 

localități), a căror surse le reprezintă râurile din proximitate sau corpurile de apă 

freatică. De asemenea, sunt în curs de implementare numeroase proiecte de 

microhidrocentrale pe râurile de munte, multe dintre ele cu un impact negativ asupra 
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mediului, impact insuficient studiat. Activităţile antropice, uneori iraţionale, gândite pe 

termen scurt, îşi spun şi cuvântul prin amplitudinea dată de acţiunile de defrişare, 

construcţia de microhidrocentrale sau comportamentul inadecvat cu privire la 

protejarea biodiversității în cuprinsul arealelor protejate. 
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CAPITOLUL 5 

 
CONSERVAREA CADRULUI NATURAL 

 
Dezvoltarea durabilă a unei regiuni presupune valorificarea superioară a 

resurselor naturale de care dispune cu respectarea unui principiu fundamental și 

anume nedeprecierea parametrilor cantitativi și calitativi precum și o permanent 

preocupare pentru refacerea acestora și în final diminuare minimală a impactului 

asupra tuturor componentelor mediului înconjurător. Realizarea acestui deziderat în 

Țara Hațegului este condiționat de includerea întregului areal în diverse arii protejate. 

Astfel, încă în perioada interbelică a fost instituit Parcul Național Retezat, (categoria 

II IUCN, înființat în 1935) ocupă 20,2% din totalul spațiului studiat. În interiorul 

acestuia, se găsește arealul cu cel mai mare grad de protecție (I IUCN), Rezervația 

Științifică Gemenele, suprapusă peste o parte a bazinului hidrografic Zlata (afluent 

de dreapta al Râului Mare). Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina (V 

IUCN) este a doua arie protejată ca vechime (înființată la nivel județean în 1979 și 

recunoscută ca arie de interes național în 2000), ocupând peste 10% din total. Ultima 

arie protejată recunoscută ca Parc Natural în 2004, iar apoi acceptată în rețeaua 

EGN (European Geoparks Network), este Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului 

(V IUCN). 

Cu privire la gestionarea resurselor naturale trebuie menționat că ariile 

protejate, prin atribuțiile lor juridice, au posibilitatea de a opri exploatările de resurse 

al căror impact pentru mediu este mult mai mare în comparație cu câștigul economic 

preconizat. De actualitate sunt construcția microhidrocentralelor și exploatările 

forestiere, legat de care reprezentanții acestora trebuie să fie de o obiectivitate 

maximă, dusă, uneori, spre un ușor subiectivism inerent unei meserii practicate cu 

vocație. 

România, ca stat membru al Uniunii Europene, s-a angajat să implementeze 

legislaţia referitoare la conservarea biodiversităţii prin realizarea reţelei Natura 2000. 

Prin urmare, la nivelul Țării Hațegului, 47% din suprafață a fost declarat sit SCI 

(Munții Retezat-20,6%, Strei-Hațeg-16,57% și Grădiștea Muncelului-Cioclovina-

10,16%), în timp ce 30,05% a fost declarat sit SPA (Munții Retezat-20,24%, 

Grădiștea Muncelului-Cioclovina-10,16%)” (Hognogi Gh., p. 129)3 

                                                            
3 Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Țara Hațegului studiu de geografie regională, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 
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În Țara Hațegului regăsim o mulțime de situri naturale cuprinse în ariile 

protejate de interes național (rezervații naturale), cuprinse în lista ariilor protejate din 

județul Hunedoara, din care am extras următoarele:   

Tabelul 5.1. 

Ariile protejate din Țara Hațegului 

Denumirea ariei 
protejate 

Localizare 
Categorie 

IUCN 
Tip 

Suprafață 
(ha) 

Calcarele de la Fața 
Fetii 

Râu de Mori IV botanic 3 

Fânațele cu narcise 
Nucșoara 

Nucșoara IV botanic 20 

Fânețele Pui Pui IV botanic 13 
Locul fosilifer cu 
dinozauri Sânpetru 

Sânpetru IV paleontologic 5 

Pădurea Slivuț Hațeg IV botanic 40 
Peștera Tecuri Baru IV speologic 2 
Peștera Șura Mare Pui IV speologic 5 
Paleofauna reptiliană 
Tuștea 

Tuștea IV paleontologic 0,50 

Rezervația științifică 
Gemenele 

Râu de Mori I științific 1.629,40 

Vârful Poieni Sălașu de Sus IV botanic 0,80 
Sursa: Lista ariilor protejate din județul Hunedoara 

 
De reținut faptul că depresiunea Hațegului este inclusă într-o proporție de 

99,1% într-o arie protejată, ceea ce creează o serie de oportunități, dar și de obligații 

menite să îndeplinească angajamentele ce decurg din legislația în domeniu. 

 
5.1. Rezervaţia ştiinţifică Gemenele  

 

Rezervația Științifică Gemenele face parte din Parcul Naţional Retezat.  

Parcurile naturale sunt acele arii natural protejate ale căror scopuri sunt 

protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea 

activităților umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare 

semnificativă peisagistică și/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.  

Managementul parcurilor naturale urmărește menținerea integrității 

armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, 

promovând păstrarea folosințelor tradiționale ale terenurilor, încurajarea și 

consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale. De 

asemenea, se oferă publicului posibilități de recreere și turism și se încurajează 

activitățile științifice și educaționale. 
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Parcurile naturale corespund categoriei V IUCN ”Peisaj protejat: arie protejată 

administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere”.  

Parcul Național Retezat face parte din sistemul național de arii protejate 

conform Legii nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului Național - Secțiunea a III-a – zone protejate (publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 152 din 12/04/2000) și Ordin al Ministerului Agriculturii, Pădurilor Apelor 

și Mediului nr. 552 din 26/08/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor 

naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de3 conservare a 

biodiversității biologice (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2003). 

 

 
Figura 5.1. Imagini din Parcul Național Retezat 

Sursa: Păun Ion Otiman, Cornel Ionescu, Mădălin EnacheRetezat – O minune a Țării 
Hațegului și a României, Ed. Academiei Române, București, 2010 



79 
 
 

Rezervațiile științifice sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

protecția și conservarea unor habitate naturale terestre și și/sau acvatice, cuprinzând 

elemente reprezentative de interes științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, 

speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură. Mărimea rezervațiilor științifice 

este determinată de arealul necesar pentru asigurarea integrității zonei protejate. 

 

 
Figura 5.2. Capra neagră - Parcul Național Retezat 

Sursa: Păun Ion Otiman, Cornel Ionescu, Mădălin Enache, Retezat – O minune a Țării 
Hațegului și a României, Ed. Academiei Române, București, 2010 

 

Rezervația Științifică Gemenele înființată prin Jurnalul Consiliului de Miniștri 

nr. 593/1935, apoi decretul nr. 452/1979, aflându-se în teritoriul administrativ al 

comunei Râu de Mori. Rezervaţie a Biosferei, aceasta corespunde categoriei I IUCN 

și reprezintă, din punct de vedere ştiinţific, cea mai valoroasă zonă a Parcului 

Național Retezat.  

Din anul 1955 Rezervația Științifică Gemenele, se află în administrarea 

Academiei Române, în baza unui acord încheiat între Academie şi Ministerul 

Agriculturii. În 1979 rezervația a fost inclusă în rețeaua internațională a rezervațiilor 

prin programul de ocrotire al biosferei coordonat de UNESCO. 
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Figura 5.3. Tăul Gemenele 

Sursa: Păun Ion Otiman, Cornel Ionescu, Mădălin Enache, Retezat – O minune a Țării 
Hațegului și a României, Ed. Academiei Române, București, 2010 

 

În rezervație se asigură un regim strict de protecție, prin care habitatele sunt 

păstrate în starea lor naturală. În aceste zone se interzice desfășurarea oricăror 

activități umane, cu excepția activităților de cercetare științifică, educație și ecoturism, 

ce se pot desfășura numai în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Rezervaţiei Ştiinţifice Gemenele - Parcul Naţional Retezat, întocmit 

de Academia Română. La Art. 1 din regulament se precizează că: Rezervaţia 

ştiinţifică Gemenele, parte a Parcului Naţional Retezat, este arie protejată inclusă în 

categoria „rezervaţie ştiinţifică”, reglementată prin OUG nr. 236/2000, aprobată prin 

Legea nr.462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice. Ea figurează sub nr. 2.494 în anexa nr. 1 din 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional- 

Secţiunea a III-a – Zone protejate şi este individualizată în Planul de Management al 

Parcului Naţional Retezat (noiembrie 2002). 

  Limitele rezervației științifice, întinsă pe o suprafaţa totală de 1.630 ha., sunt 

definite de punctele: Gura Zlata – Valea Zlătuii – Scoaba Retezatului – vârful Retezat 

– Şaua Retezatului – vârful Bucurei – Poarta Bucurei – vârful Judele – vârful Bârlea – 

vârful Şesele Mari – vârful Şesele Mici – vârful Zănoaga – Cioaca Radeşului, 

coborând apoi pe pârâul Turcului, afluent al Zlătuii, până la Gura Zlata.  
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Figura 5.4. Imagini din Rezervația Gemenele 

Sursa: Păun Ion Otiman, Cornel Ionescu, Mădălin Enache, Retezat – O minune a 
Țării Hațegului și a României, Ed. Academiei Române, București, 2010 

 

Pe teritoriul rezervației sunt interzise o serie de activități care pot periclita 

fenomenele naturale din zonă: turismul, camparea, focul, abandonarea deşeurilor, 

tăierea sau deteriorarea arborilor, culegerea/colectarea de plante şi animale (cu 

excepţia eşantioanelor necesare pentru cercetările autorizate), vânătoarea şi 

pescuitul, păşunatul, deschiderea de noi poteci sau trasee turistice, alterarea 

peisajului şi a ambianţei naturale, prin indiferent ce mijloace. 

 
5.2. Geoparcul dinozaurilor din Țara Hațegului4 

 
Geoparcul dinozaurilor Ţara Haţegului este situat în partea de sud-vest a 

judeţului Hunedoara. Geoparcul are o suprafaţă de 102.392 ha, cuprinzând în 

totalitate localităţile: Densuş, General Berthelot, Toteşti, Răchitova, Sântămăria 

Orlea, Sarmizegetusa, Haţeg şi parţial localităţile: Baru Mare, Sălaşu de Sus, Pui, 

Râu de Mori. Geoparcul se învecinează la sud cu Parcul Naţional Retezat şi la nord 

şi nord - est cu Parcul Natural Cioclovina - Grădiştea de Munte. 

Geoparcul reprezintă un model nou de arie protejată, deosebit faţă de 

parcurile naturale prin prezenţa în interiorul său, ca element definitoriu, a unor situri 

                                                            
4 Geo- și biodiversitatea în Țara Hațegului – Retezat, vol. I, Ed. Academiei Române, București, 2010 
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geologice cu o deosebită importanţă pentru cunoaşterea istoriei Pământului, a 

evenimentelor şi proceselor geologice care au avut loc în decursul acestei istorii. 

Alături de siturile geologice, prezenţa în aria respectivă a unor locuri semnificative din 

punct de vedere istoric şi cultural, reprezintă o condiţie de bază în crearea unui 

geoparc. În managementul unui geoparc, activităţile legate de patrimoniul natural şi 

cel cultural sunt integrate, scopul principal al unui geoparc fiind contribuţia la 

creşterea economică şi socială a locuitorilor regiunii în care acesta este situat. 

Spre deosebire de alte tipuri de arii protejate, un geoparc este constituit în 

interiorul comunităţilor umane şi nu în afara acestora. 

Iniţiativa acestui nou tip de arie protejată aparţine UNESCO, care în 1998 a 

difuzat criteriile şi condiţiile pentru crearea unui geoparc (Opperational Guide for 

Geoparks). 

Un geoparc reprezintă locul cel mai adecvat pentru cunoaşterea geodiversităţii 

de către cei care îl vizitează, în mod special pentru educaţia geologică în natură a 

elevilor şi studenţilor, pentru aplicarea unor metode şi strategii inovative în domeniul 

geoconservării. 

În anul 2000 au fost create primele 4 geoparcuri în Europa: Digne în Franţa, 

Maestrazgo în Spania, Vulkaneifel în Germania şi Lesbos în Grecia, iar în anul 

următor a luat fiinţă Reţeaua europeană a geoparcurilor, din care, din anul 2005 face 

parte şi Geoparcul dinozaurilor Ţara Haţegului. în prezent (1 iunie 2010) sunt 37 

geoparcuri în 15 ţări din Europa şi 66 de Geoparcuri în cadiul Reţelei globale a 

Geoparcurilor, pe lângă cele 37 geoparcuri europene, 29 în China (22), Japonia (3), 

Australia, Malaezia, Iran şi Brazilia (câte unul), numărul geoparcurilor fiind în creştere 

în întreaga lume. 

Crearea Geoparcului din Ţara Haţegului a urmat multor ani de cercetare a 

geologiei şi paleontologiei regiunii. Bogăţia patrimoniului natural, în care siturile cu 

resturi ale ”faunei cu dinozauri pitici” conferă o notă specifică regiunii, alături de 

varietatea şi semnificaţia deosebită a patrimoniului cultural-istoric, care cuprinde 

capitala romană a Daciei, de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana şi numeroase biserici 

medievale din piatră, între care se distinge prin arhitectura insolită, biserica de la 

Densuş, au reprezentat argumente solide pentru admiterea, în martie 2005, a Ţării 

Haţegului în cadrul Geoparcurilor europene. La acea dată geoparcul din Ţara 

Haţegului reprezenta primul şi unicul geoparc din spaţiul ţărilor cu fost regim 

comunist din Estul Europei 

Înaintea admiterii în cadrul Reţelei europene, Geoparcul dinozaurilor Ţara 

Haţegului a fost recunoscut prin HG 2151/30/11//2004 în cadrul ariilor de protecţie a 

naturii din România. 
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Oficializarea conducerii de către Universitatea din Bucureşti a geoparcului din Ţara 

Haţegului a avut loc în decembrie 2005 prin semnarea de către Ministrul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor şi Rectorul Universităţii din Bucureşti a protocolului de preluare 

de către Universitate a administrării geoparcului. Prin acest contract, Universitatea 

din Bucureşti a devenit prima instituţie academică care şi-a asumat administrarea 

unei arii de protecţie naturală, marea majoritate a celorlalte 25 de asemenea regiuni 

din România aflându-se în administrarea Regiei naţionale a pădurilor - ROMSILVA. 

 
Figura 5.5. Harta Geoparcului Dinozaurilor – Țara Hațegului 

Sursa: www.dragdehațeg.ro 

 

Un rol important în susţinerea dezvoltării geoparcului în acord cu necesităţile 

comunităţilor locale l-a avut crearea în anul 2005, la iniţiativa Universităţii din 

Bucureşti, a Asociaţiei Intercomunale Ţara Haţegului din care fac parte primarii şi 

reprezentanţi ai consiliilor din cele 11 localităţi din cadrul geoparcului din Ţara 

Haţegului. 

Obiectivul major al Geoparcului îl constituie dezvoltarea regiunii prin 

managementul integrat al patrimoniului natural şi cultural ţintind îmbunătăţirea 

situaţiei socio-economice a comunităţilor locale. Obiectivele specifice subscrise 

obiectivului general sunt: 
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• amenajarea în scop turistic şi educativ a siturilor geologice şi asigurarea 

protecţiei acestora; 

• acordarea de consultanţă celor interesaţi pentru dezvoltarea de pensiuni 

turistice şi a altor infrastructuri conexe agroturismului şi turismului cultural; 

• educaţia ecologică a profesorilor/educatorilor şi urmărirea transmiterii noilor 

cunoştinţe către elevii din şcolile din Geoparc; 

• asigurarea condiţiilor pentru formarea/reconversia profesională a solicitanţilor 

din partea comunităţilor locale, în principal prin sistemul educaţiei la distanţă; 

• revitalizarea tradiţiilor folclorice şi artizanale ale Ţării Haţegului. 

 

  
Figura. 5.6. Casa pentru știință și artă din comuna General Berthelot (exterior și 

interior), cuibul cu ouă de dinozaur 
Sursa: foto Adrian Băneș 
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În cadrul geoparcului se regăsesc mai multe situri naturale protejate dintre 

care amintim:  

 Depozitele continentale cu resturi de dinozauri de la Sânpetru, rezervaţie 

paleontologică, areal protejat de categoria a IV-a, în suprafaţă de 5 ha, situată pe 

teritoriul satului Sânpetru, comuna Sântămăria Orlea. Straturile bogate în resturile 

scheletice ale dinozaurilor şi altor reptile de la sfârşitul Cretacicului târziu 

(Maastrichtian) aflorează pe ambii versanţi ai văii Sibişelului la sud de satul Sânpetru 

(fig. 1.3). Din aceasta zonă provin cele mai multe resturi de dinozauri studiate de 

Franc Nopcsa (1877-1933), primul cercetător al dinozaurilor din Ţara Haţegului. Cea 

mai mare parte a colecţiei de oase de dinozauri din această regiune se află la Muzeul 

britanic de istorie naturală din Londra. 

 Depozitele continentale cu ouă de dinozauri de la Tuştea, rezervaţie 

paleontologică, areal protejat de categoria a IV-a, în suprafaţă de 0,6 ha, situată pe 

teritoriul localităţii Tuştea, comuna General Berthelot (fig. 1.4). Cuiburi cu ouă şi 

resturi din scheletul puilor aparţinând lui Telmatosaurus (dinozaur ierbivor, din grupul 

„dinozaurilor cu cioc de raţă”). 

 Mlaştina de la Peşteana, rezervaţie botanică, areal protejat de categoria a IV-

a, în suprafaţă de 2 ha, amplasată pe teritoriul satului Peşteana, comuna Densuş. 

Mlaştina reprezintă o colmatare subrecentă a unui lac din Pleistocen. Este una dintre 

cele mai sudice mlaştini oligotrofe din ţara noastră, în flora căreia se remarcă 

populaţiile de Drosera rotundifolia („rouă cerului”), un relict glaciar. 

 Vârful Poieni, de la Ohaba de sub Piatră, areal protejat de categoria a IV-a, 

de tip botanic, în suprafaţă de 0,8 ha, amplasat pe teritoriul satului Ohaba de sub 

Piatră, comuna Sălaşu de Sus. Speciile de plante protejate în cadrul sitului includ 

Plantago holosteum şi Astragallus onobrycnis var. lineariforicus (locus typicus). 

 Pădurea Slivuţ, rezervaţie botanică, areal protejat de categoria a IV-a, în 

suprafaţă de 40 ha, situată pe teritoriul oraşului Haţeg. în stratul ierbos al pădurii s-au 

identificat speciile Croccus banaticus, Melampyrum bihariense şi Lembotropis 

nigricans. Din anul 1958 în zonă s-a creat o rezervaţie de zimbri. 

 Fâneţele cu narcise de la Nucşoara, rezervaţie botanică, de categoria a IV-

a, în suprafaţă de 20 ha, pe raza satului Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus. 

Reprezintă un vestigiu al unor străvechi asociaţii hidrofile cu endemitul Peudedanum 

rochelianum. Aspect peisagistic deosebit datorat populaţiilor de narcise (Narcissus 

stellaris). 

 Fâneţele de la Pui, rezervaţie botanică, de categoria a IV-a, în suprafaţă de 5 

ha, pe raza comunei Pui. Reprezintă un vestigiu al unor asociaţii floristice şi aspect 

peisager. 
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Ca arie protejată, geoparcul are un caracter inovativ și, în același timp, 

deosebit de util pentru dezvoltarea socio-economică a zonei. Cu toate că celelalte 

două arii protejate nu sunt atât de presate pentru îndeplinirea unor prevederi venite 

din exterior, atitudinea conducerii geoparcului, fără a lua în considerare că are un 

caracter impus, ar trebui să fie luată ca model. Conștientizarea faptului că nu este 

suficient doar a fi recunoscută și declarată o arie protejată, aceasta presupune o 

îndelungată muncă de conștientizare, în rândul populației, a importanței obiectivelor 

care au impus constituirea ei. 

Cu privire la gestionarea arealelor protejate, se observă o diferență de 

atitudine între Geoparcul Dinozaurilor - Țara Hațegului și celelalte două arii, 

concretizată în diverse acțiuni de conștientizare a locuitorilor (tineri/adulți) și de 

amenajare a unor obiective instructiv-educative, trasee turistice etc. Această realitate 

se datorește în mare parte administratorului, Universitatea din București, care, prin 

competența angajaților săi, a reușit să obțină cu fiecare evaluare (2010 și 2014) un 

vot de încredere din partea EGN și GGN (Global Geoparks Network). 

 
5.3. Rezervația de zimbri Hațeg – Slivuț 

Pădurea Slivuț - arie naturală protejată de interes național, categoria a IV 

IUCN (rezervație naturală de tip botanic), se întinde pe 40 ha care cuprinde și 

Rezervația de Zimbri5. 

Pădurea Slivuț reprezintă un ecosistem natural cu quercinee xeroterme, rest al 

unor întinse suprafețe de pădure inițială de stejari, dar care au fost defrișate datorită 

extinderii activităților agricole specifice pentru zonele colinare de pe rama Depresiunii 

Hațegului. Din anul 1958, în zona s-a creat în această pădure o rezervație de zimbri 

a cărei custodie o are ocolul Silvic Hațeg. 

În prezent, în toată lumea mai sunt aproximativ 3.000 exemplare de zimbri, toţi 

urmaşi a doar 12 străbunici. 

Povestea unuia dintre simbolurile Haţegului a început în 1958, când o pereche 

de zimbri „Podarec şi Polonka” a fost adusă din Polonia. De atunci, lucruri importante 

aveau să se întâmple în pădurea Slivuţ, primul loc de pe teritoriul României în care a 

fost introdus zimbrul european (Bison bonasus). 

O lege nescrisă, dar respectată cu sfinţenie, spune că numele puilor născuţi în 

ţara noastră rebuie să înceapă cu litera „R” sau chiar cu indicativul „RO”. Aşa că, toţi 

cei peste 50 de „zimbrişori” care au văzut lumina zilei la Haţeg, de-a lungul celor 54 

ani de existenţă a rezervaţiei, au purtat astfel de nume. Primii au fost Roman, 

Retezat şi Romina. În momentul de faţă, în rezervaţia aflată la 3 km de Haţeg, trăiesc 

                                                            
5 Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 
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13 zimbri. Adulţii - Roşu, Romeo, Romaniţa, Roxi, Roxana şi Rozina – au vârste 

cuprinse între 3 şi 13 ani. Administratorii se mândresc cu cei patru pui care şi-au 

început povestea de viaţă în vara anului 2013: Romulus (n. 03 iulie), Roman (n. 29 

august), Rodica (n. 12 septembrie) şi Roibu (n. 29 septembrie). Prin WWF România 

– 50 ani de conservare a naturii – o femelă din rezervație – Romanița - a fost inclusă 

în cel mai mare proiect European derulat de organizațiile de mediu (WWF România 

și Rewilding Europe) cu scopul de a salva de la dispariție cel mai mare mamifer de 

pe continent și reintroducerea specie în mediul natural. Prin acest proiect femela se 

va alătura altor 20 zimbri într-un țarc cu o suprafață de 150 ha în comuna Armeniș, 

județul Caraș - Severin, locul unde, peste un an, cele 21 exemplare vor fie liberate în 

pădurile din Munții Țarcu. În locul femelei luate din rezervația a fost adusă o altă 

femelă din Germania cu scopul de a întări baza genetic a turmei. 

În 2014, de Ziua Europei, s-a născut încă un pui de zimbru la Slivuț - 

Romanca, a cărei mamă este Roxana, femela care inițial a fost aleasă în programul 

de reintroducere a zimbrilor din rezervații în zone sălbatice, dar pentru ca deja era 

gestantă a fost înlocuită. 

De menționat faptul că restricțiile impuse prin legislația care reglementează 

ariile protejate, au un impact negativ asupra dezvoltării strict economice a 

comunităților locale, ceea ce determină o anumită reticență din partea locuitorilor și a 

administrațiilor locale față de instituirea acestor arii protejate. Din discuțiile purtate cu 

autoritățile locale, s-a desprins ideea că reglementările impuse ar trebui să aibă în 

vedere solicitările acestora referitoare la desfășurarea activităților tradiționale 

specifice fiecărei zone, în primul rând la posibilitatea de creștere a animalelor, în 

special a oieritului la sălașele existente, permisiunea de construcții suplimentare 

atașate acestora, tăierea rațională a masei lemnoase necesară construcțiilor și 

încălzirii locuințelor în parchete delimitate de organele silvice și cele de protecție a 

mediului. De fapt, locuitorii și autoritățile locale conștientizează aspectele benefice 

ale diversității și calității elementelor cadrului natural din ariile protejate și a menirii 

acestora dar fără a le afecta activitățile esențiale specifice zonei montane.  
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CAPITOLUL 6 

 
SITURI ISTORICE, CULTURALE ȘI SPIRITUALE 

 
Întregul ținut al Țarii Hațegului se remarcă printr-un vast patrimoniu arheologic 

ce cuprinde o varietate de situri antropice cu o bogată încărcătură istorică 

doveditoare a continuității vieții sociale pe aceste meleaguri. Multitudinea acestor 

situri obligă cercetătorii în domeniu la o sistematizare a tipologiei acestora. O astfel 

de tipologizare scoate în evidență existențe a trei grupe: patrimoniu arheologic, laic şi 

de cult. 6 

 

6.1. Patrimoniul arheologic 
 
 

Patrimoniul arheologic conţine cele mai multe monumente istorice, atât de 

interes naţional cât şi local, datând din primele secole d.Hr., cu o puternică 

dezvoltare în perioada romană până în Evul Mediu, toate aflate într-o stare 

accentuată de degradare. Țara Hațegului se constituie în vatră veche a civilizaţiei 

daco-romane, aici regăsindu-se situri arheologice reprezentative pentru poporul 

român (Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, cetatea regală a 

Haţegului, ruinele podului roman). Pe lângă acestea, au fost descoperite urme ale 

unor villae rusticae romane. 

Dacă în cazul cetăţilor dacice din Munții Orăștiei există o promovare intensă a 

acestora (doar prin raportare la activitatea turistică regională!), în cazul siturilor 

arheologice din areal, acestea sunt slab valorificate, cu câteva excepții 

(Sarmizegetusa Ulpia Traiana). La nivel regional, se pot distinge două areale 

reprezentative pentru patrimoniul arheologic: zona Sarmizegetusei şi zona Haţeg-

Subcetate. Însă şi în cazul de faţă, raportându-ne la contextul teritorial existent, 

pentru orice propunere de amenajare ulterioară, trebuie să se aibă în vedere 

integrarea siturilor arheologice din Ţara Haţegului cu cetăţile dacice din Munţii 

Orăştiei (Luncani-Piatra Roşie, Costeşti- Blidaru, Costeşti-Cetăţuie, Căpâlna, Băniţa), 

înscrise în patrimoniul UNESCO. 

 
6.1.1. Sarmizegetusa Ulpia Traiana 
Dacă vechea capitală a Daciei preromane se situa în Munții Orăștiei la o 

altitudine de 1.200 m, Sarmizegetusa Romană era amplasată pe un teren aproape 

șes, în bazinul Hațegului, la cota 531 m. Orașul se afla la aproximativ 8 km depărtare 

de trecătoarea care face legătura între Banat și Transilvania și care purta în 

                                                            
6 Ibidem 
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antichitate numele de Tapae, astăzi "Porțile de Fier ale Transilvaniei". Alegerea 

amplasamentului pentru întemeierea orașului s-a făcut în baza avantajelor strategice 

și economice, cu Munții Retezat la sud și Munții Poiana Ruscă la nord, constituiau 

bariere naturale greu de străbătut pentru eventualii atacatori. Teritoriul metropolei se 

întindea de la Tibiscum la Micia, până la intrarea Jiului în defileu, un teritoriu propice 

în care capitala s-a putut dezvolta în liniște, fiind apărată de castrele Tibiscum, 

Voislova, Micia și Bumbești.  

 

  
Figura 6.1. Muzeul arheologic din Sarmizegetusa, vedere din exterior și exponate 

interioare  
Sursa: foto Adrian Băneș 

 

  
Figura 6.2. Ansamblu arheologic Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa  

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

Întemeierea coloniei s-a făcut, după cum arată siturile arheologice, în jurul 

anului 110 d.c, „Din porunca lui Traian, fiul lui Nerva, prin guvernatorul provinciei 

Decius Terentius Scaurianus”. Oraşul s-a numit, la început, Colonia Ulpia Traiana, 
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după numele fondatorului ei, adăugându-i-se, apoi, şi numele vechii capitale a lui 

Decebal, Sarmizegetusa. Astfel localitatea ia numele de Colonia Ulpia Traiana 

Augusta Dacica Sarmizegetusa, adăugându-i-se şi epitetul de Metropolis la 

începutul secolului al treilea. O viaţă prosperă a cunoscut, timp de mai bine de un 

veac şi jumătate, până pe la 271 d. Hr., când oraşul, părăsit de oficialitatea romană, 

decade, încetul cu încetul, în ruină. Pe baza descoperirilor şi a observaţiilor de pe 

teren, s-au putut stabili, cu suficientă precizie, topografia oraşului şi a împrejurimilor 

lui. De-a lungul a peste 40 de ani de cercetare arheologică, au fost scoase la iveală 

mai multe obiective, după cum urmează: Forul roman, Domus procuratoris (sediul 

procuratorului financiar al provinciei), Necropola oraşului, Amfiteatrul, Schola 

gladiatorum, Templul zeiţei Nemensis, Templul lui Liber Pater, Sanctuarul zeilor 

Aesculap şi Hygia, Templul mare, Templul lui Silvanus şi Atelierul de sticlărie. Odată 

cu părăsirea Daciei de către romani, în urma presiunilor unite ale maselor asuprite 

ale dacilor liberi şi ale popoarelor migratoare, provincia a păşit într-o nouă perioadă 

de dezvoltare istorică, cea de trecere de la sclavagism la feudalism şi care durează 

până la sfârşitul secolului al X-lea, găsindu-se, după cercetări arheologice, urme de 

locuire a zonei în tot acest timp, exemplul în Sarmizegetusa fiind dat de ziduri la 

intrările în Amfiteatru, ce baricadau accesul în incinta acestuia, şi era folosit, în jurul 

secolelor V- VI, ca o fortăreaţă. 

 
6.1.2. Cetatea Regală a Hațegului 
Ruinele Cetăţii Regale a Haţegului7 se găsesc pe dealul Orlea (490m), pe 

teritoriul satului Subcetate, localizat la 6 km de orașul Haţeg. Cetatea a fost ridicată 

la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Deşi în prezent are dimensiuni modeste, se 

presupune ca a avut trei sau patru nivele, ale căror deschideri s-au pierdut cu totul cu 

excepţia unui fragment de ancadrament cu muchie teşită. Aceasta e realizată dintr-

un turn hexagonal înconjurat de un şanţ de apărare. 

Cetatea Haţegului era locul unde castelanul administra teritoriul districtului 

haţegan, în numele regalităţii ungare. În perioada medievală, avea rol militar și politic. 

Este atestată documentar doar la 1317, dar studii recente înclină spre o datare a 

acesteia apropiată de prima atestare documentară a Ţării Haţegului (1247). 

Drumul de acces către cetate nu e uşor accesibil, însă există o modalitate 

chiar plăcută de a ajunge la aceasta. Urcând pe dealurile care fac legătura între 

cetate și satul Subcetate, se poate admira priveliştea către depresiune. Este locul în 

care se împleteşte bogăţia naturii cu aerul medieval al zonei, în care încă s-a păstrat 

linia vechii şosele romane care făcea legătura între Sarmizegetusa - Ostrov - Bărăşti. 

                                                            
7 Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 
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Figura 6.3. Ruinele Cetăţii Regale a Haţegului 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

6.2. Patrimoniul laic 

Patrimoniul laic cuprinde reşedinţe nobiliare, statui, busturi  precum și 

gospodării şi instalaţii tradiţionale (răspândite predominant în mediul rural).  

 
6.2.1. Curtea nobiliară a Cândeștilor  
Istoria familiei  cneziale Cândea se întinde pe o perioadă îndelungată de peste 

700 de ani. Cel mai vechi membru cunoscut al familiei cneziale din Râu de Mori este 

Nicolae Cândea care a trăit în jurul anului 1300. Istoria familiei este deosebit de 

zbuciumată fiind cunoscut faptul că fiul său Mihail a fost executat în anul 1356 din 

porunca lui Andrei Lackfy, voievod al Transilvaniei, iar moșiile sale au fost confiscate. 

Ulterior, regele restituie, la 1359, văduvei lui Mihail Cândea moșiile Râu de Mori, 

Nucșoara și Sibișel. 

În anul 1447, familia Cândeștilor a fost întărită de Iancu de Hunedoara, pentru 

merite militare, dându-li-se în posesie târgul Sântămăria Orlea și alte moșii. Trecerea 

la catolicism a familiei Cândea s-a produs, probabil, în urma ascensiunii lor în funcții 

publice. De la sfârșitul secolului al XV-lea familia se desparte în două ramuri 
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importante care vor fi cunoscute sub numele maghiar de familia Kendeffy și familia 

Kenderessy. 

Curte cnezială a familiei Cândea (cneaz al Țării Hațegului înaintea 

administrației maghiare din Ardeal), a fost construită în secolul al XIV-lea pe ruinele 

unor vechi edificii romane.  

  
 

  
Figura 6.4. Curtea nobiliară a Cândeștilor – ruine, localitatea Râu de Mori 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

Monumentul este compus dintr-un ansamblu de construcții care cuprinde o 

clădire rezidențială, capela de curte, grajd, anexă, moară și biserică.  

Ansamblul curții nobiliare păstrează încă, o parte din construcțiile realizate de 

familia de nobili români a Cândeștilor precum și o capelă cu altar orientat către sud 

(indicând amenajarea ei prin transformarea unor vechi încăperi ale curții).  

 

6.2.2. Cetatea Colț 

Cetatea Colț este situată pe un pinten stâncos la o înălțime de 726 metri. A 

fost construită de cnezii Cândea la începutul secolului al XIV-lea. Cu toate 

stricăciunile suferite în decursul timpului, zidurile din piatră de stâncă se păstrează, 

încă, având o înălțime de 7-8 metri. 
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Figura 6.5. Ruinele cetății Colț, localitatea Suseni 

 Sursa: foto Adrian Băneș 
 

 Cei care au studiat viața și opera lui Jules Verne presupun că Cetatea Colț 

este, în opera lui, Castelul din Carpați, ipoteză pentru care sunt formulate numeroase 

argumente ce au condus la concluzia că scriitorul a făcut o călătorie în Transilvania 

ajungând pe aceste meleaguri însoțit de o femeie frumoasă din Homorod. 

 
6.2.3. Castelul Pogány din Păclișa 

Castelul Pogány din Păclișa, județul Hunedoara a fost construit, în stil baroc, 

în jurul anului 1800. Figurează, împreună cu parcul proprietății, pe noua listă a 

monumentelor istorice sub codul LMI: HD-II-a-A-03402. Castelul Pogány din 

Păclișa, județul Hunedoara, se află la aproximativ 15 km de Parcul Național Retezat, 

și la 6 km de Hațeg. Castelul, construit la începutul secolului al XIX-lea, este dispus 

pe două niveluri și conține 22 de camere. Edificiul este înconjurat de un parc, 

străbătut de un pârâu, cu alei pentru plimbări. Fiind construit în secolul al XIX-lea, 

clădirea se încadrează în stilul baroc. 

După cel de-al doilea război mondial, castelul a fost ocupat de armata 

rusă care a construit în incinta acestuia o cazarmă pentru soldați. În prezent 

ansamblul găzduiește Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă ”Dr. V. Ilea”, castelul fiind 

folosit ca sediu de administrație al spitalului. 

Unele lucrări de reabilitare au fost efectuate la începutul anilor 90, iar 

începând cu 2001, o nouă serie de lucrări au fost demarate. 
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Figura 6.6. Castelul Pogány din Păclișa  

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

 
6.2.4. Castelul Kendeffy 

Castelul de la Sântamaria Orlea datează din anul 1363, când este menționat 

în documente cu numele de Castelul Cândeștilor, dar forma în care poate fi văzut 

astăzi a primit-o în anul 1782, când familia nobiliară Kendeffy, cea mai bogată familie 

de nobili de la acea vreme din Transilvania, la transformat într-o reședință mai mare, 

mai impunătoare decât castelele pe care le deținea deja în Țara Hațegului. Castelul a 

suferit modificări ulterioare (1795-1834, 1870-1874), care au dus la transformarea 

castelului din stilul baroc în stilul neo-gotic precum și la amenajarea unui parc englez 

în jurul castelului.  

În anul 1946 întregul edificiu a fost naționalizat, transformat ulterior în sediu de 

IAS, apoi transformat în castel de vânătoare pentru oaspeții din străinătate ai 

partidului comunist. Cu timpul construcția a început să se degradeze, au dispărut 

obiectele de valoare din castel, reparațiile efectuate pe parcurs au fost sumare. În 

anul 1982 castelul a fost transformat în hotel. În anul 2000, castelul a fost retrocedat, 

proprietarul acestuia păstrând destinația de hotel, dar cu slabe resurse financiare nu 

a reușit să realizeze o adevărată renovare a castelului. 
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Figura 6.7. Castelul Kendeffy din Sântamaria Orlea 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

6.2.5. Cetatea de la Mălăiești 

Cetatea Mălăiești este o mică cetate situată la sud de satul Mălăiești (comuna 

Sălașu de Sus, județul Hunedoara), în partea sud-estică a Țării Hațegului, la poalele 

nordice ale Munților Retezat, pe piciorul dintre pârâurile Mălăiești și Valea 

Domnească.  

Cetatea Mălăiești a fost ridicată de cnejii din Sălașu de Sus la sfârșitul 

secolului al XIV-lea.8 A fost o fortificație de apărare împotriva familiilor rivale din zonă 

și putea ține piept unor atacuri mai ușoare. A fost construită de către familia Sărăcin, 

nobili care stăpâneau domeniile din zona Sălașului de Sus. La început a fost ridicată 

ca un turn-locuință pe patru niveluri, apoi i s-au adăugat, undeva în secolul al XV-lea, 

și ziduri de apărare în formă eliptică. 

  O nouă modificare este datată în a doua parte a secolului al XVI-lea, când a 

fost inițiată ridicarea a patru bastioane în formă poligonală neregulată, precum și 

supraînălțarea turnului și a zidurilor ovale. Ulterior, a rezultat un adevărat palat, în 

zidurile acestuia fiind utilizate și elemente arhitectonice din perioada romană. De-a 

lungul timpului, acestea s-au distrus, astfel că a rămas în picioare până astăzi doar 

turnul-donjon. 

 

                                                            
8 www.hunedoaraturism.ro/cetatea‐malaiesti 
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Figura 6.8. Cetatea Mălăiești, înainte și după renovare 

Sursa: http://www.comuna-salasudesus.ro/index.php?np=Galerie 
 



97 
 
 

  Cetatea apare în documentele vremii doar în anul 1613 când, în urma 

decesului ultimului moștenitor pe linie masculină al familiei Sărăcin, este donată altor 

nobili de către principele Gabriel Bethlen. 

  La cetate se poate ajunge virând dreapta din DN 66 în localitatea Ohaba de 

sub Piatră, către Retezat. După ce străbatem localitățile Sălașu de Jos și apoi Sălașu 

de Sus, ajungem în satul ce poartă numele cetății. Panoul către cetate ne face să 

virăm la stânga, pe o străduță, printre casele zvelte, de munte, iar după aproape un 

kilometru și jumătate ajungem în parcarea amenajată lângă turnul cetate. 

Amplasamentul colinar al cetății face dintre aceasta să pară un protector al întregii 

comunități. Telescopul instalat recent în turnul cetății transformă vechea așezare într-

un veritabil observator astronomic. 

Cu ajutorul fondurilor europene, Cetatea Mălăiești, complet ruinată (înainte de 

2012 exista doar ruina turnului și un fragment de zid), a fost recent renovate, fiind 

singurul obiectiv medieval salvat și redat activității turistice. 

 

6.2.6. Cetatea cnezilor Cândreș  

Curtea cnezilor Cândreș din Sălașu de Sus, județul Hunedoara, datează 

din secolul XV. Cetatea a fost simbolul cnezatului Sălașului între secolele XIV-XVII. 

Incinta este dreptunghiulară, cu laturile de aproximativ 99/35 m, fiind înconjurată de 

un zid gros de 1-1,10 m. La colțurile incintei, ca și pe laturile ei, au existat odinioară 

turnuri. Interiorul incintei adăpostea casa de zid a cneazului și o capelă de curte, cu 

turn-clopotniță, întemeiată cel mai devreme în jurul secolului XVII și transformată 

ulterior în capelă calvină. 

 Cetatea feudală a fost ridicată în Evul Mediu târziu. Se spune că nobilul din 

ținutul Sălașului, după ce a construit în apropiere o cetate, și-a amenajat aici o 

reședință mai confortabilă, ridicând în jurul unei curți interioare camere mai spațioase 

și mai luminoase decât cele ale fortificațiilor. Se pare că locul nu a fost ales la 

întâmplare. Aici era deja un turn mai vechi, care a fost integrat în noua construcție. 

Vechiul turn fusese construit ca să apere intrarea în sat. De aceea avea ziduri groase 

și ferestre înguste, de fortificație. Arcașii puteau supraveghea de aici zona, fără a fi 

țintiți la rândul lor. 

Poarta era joasă. Asta înseamnă că nu se intra călare în curtea interioară. 

Intrarea în turn era mai jos de nivelul solului, iar la ușă nu se putea ajunge decât cu 

ajutorul unei scări de lemn, care noaptea sau în caz de pericol era trasă sus. 

Se mai văd încă spărturile din zid unde era prinsă mica platformă de lemn din 

fața ușii. Camerele de locuit aveau ferestre cu ochiuri de sticlă, făcute manual. 
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Deasupra ferestrelor au fost construite bolți de cărămidă, din care s-au păstrat doar 

câteva bucăți. 

  
Figura 6.9. Ruinele curții cnezilor Cândreș din Sălașu de Sus 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

 

6.2.7. Conacul Berthelot 

Pentru menţinerii identităţii monumentelor istorice din întreaga zonă, se impun 

măsuri urgente, adecvate, pentru conservare preventivă a monumentelor dar și 

pentru reabilitarea lor. Un exemplu pozitiv, demn de urmat, pentru autoritățile locale 

și instituțiile responsabile din zonă, este proiectul de reabilitare a conacului General 

Berthelot, din comuna cu același nume, realizat de Academia Română. 

Proiectul Hațeg-Retezat inițiat de Academia Română în calitate de lider-

promotor, în consorțiu cu Universitatea București și Asociația Intercomunală Țara 

Hațegului, ca parteneri, a câștigat prin competiție finanțarea, prin mecanismul 

Spațiului Economic European, asigurată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 2040762 euro, din care finanțare 

externă prin mecanismul spațiului european în sumă de 1579865 euro (75%) și în 

sumă de 460897 euro (25%) cofinanțarea partenerilor în proiect. 
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Figura 6.10. Conacul Berthelot înainte de renovare  

 

    
Figura 6.11. Centrul pentru dezvoltare durabilă Țara Hațegului-Retezat (Conacul 

Berthelot după renovare)  
Sursa: foto Adrian Băneș 

 
Suma alocată pentru proiect a avut trei destinații:  

1. Cercetători de bio- și geodiversitate și dezvoltare durabilă în Țara Hațegului, 

în sumă de 967000 euro (47,4%);  

2. Lucrări de investiții pentru reabilitarea castelului Berthelot (Centrul de 

dezvoltare durabilă în Țara Hațegului-Retezat), în sumă de 991362 euro (48,6%); 

3. managementul proiectului, 82400 euro (4,0%). 

Lansarea proiectului, componenta de cercetare științifică a avut loc în 6 iulie 

2009, în Aula Academiei Române iar lucrările de reabilitare la așezămintele Nopcea-

Berthelot au început în 26 august 2009, zi în care beneficiarul, Academia Română, 

proprietarul așezămintelor, a predat lucrarea constructorului, SC Bogart SRL. Durata 

execuției lucrărilor de cercetare științifică și de reabilitare a castelului, convenite prin 

contract, a fost de 16 luni (termen de finalizare februarie 2011). 

Printr-un management performant, aplicat atât activității de cercetare științifică 

în zonă, precum și lucrărilor de construcție, proiectul s-a finalizat în 12 octombrie 

2010, data inaugurării Centrului de Dezvoltare Durabilă în Țara Hațegului-Retezat din 

comuna General Berthelot. 

  



100 
 
 

6.3. Patrimoniul de cult 
 

Vechimea, stilul arhitectural, materialele de construcţie utilizate şi 

evenimentele istorice găzduite în cadrul unităţilor ecleziastice au determinat 

conturarea unor areale reprezentative pentru patrimoniul de cult, răsfirate pe tot 

cuprinsul vetrei depresionare a Haţegului, pornind de la Densuş (cu a sa biserică din 

piatră) spre Peşteniţa, Peşteana, Clopotiva, Ostrov, Suseni, Săcel, General 

Berthelot, Haţeg, Sântămăria Orlea, Sălaşu de Sus, Paroş, Zăvoi etc., majoritatea 

recunoscute ca monumente istorice. 

 
6.3.1. Biserica din Densuș 

La circa 10 kilometri de orașul Hațeg, se află un monument arhitectonic și de 

cult, unic în spațiul românesc9. Vizitatorul află primele detalii chiar de la intrarea în 

curtea bisericii, de pe o placă de tablă:"Biserica - monument istoric Densuș, cu 

Hramul Sf. Nicolae", ridicată din piatră, în secolul al XIII-lea, pe plan central, cu 

caractere romanice, are naosul pătrat, suprapus central pe un turn sprijinit de patru 

stâlpi masivi în jurul cărora se află un spațiu îngust acoperit cu o boltă semicilindrică. 

Spre est are absida semicirculară cu un diaconicon pe latura sudică. Încăperi anexe 

au fost alăturate pe latura sudică ți pe latura de vest și o tindă în secolele XIV - XV. 

Este construită din piatră romană de la Ulpia Traiana (aflată la câțiva kilometri), dintre 

care unele, profilate, au fost refolosite în elementele de rezistență sau cu rost 

decorativ. În interiorul monumentului se află o valoroasă pictură murală ce datează 

din prima jumătate a secolului XV, ce împodobește absida semicirculară a altarului, 

pereții răsăriteni ai naosului, unele părți ale stâlpilor centrali, iar la exterior, deasupra 

ușii de intrare în navă, icoana de hram. 

Pictura, din 1443, aparține artistului Ștefan Zugravul, semnătura sa aflându-se 

sub fereastra sud-estică a absidei. Ansamblul mural îmbină sincretistic iconografia 

tradițională bizantină cu elemente narative și realiste cu trăsături de renaștere 

timpurie într-o viziune cu trăsături folclorice. 

La rândul lui, George Călinescu spunea despre lăcașul de cult de la Densuș: 

"o biserică bizară, făcută din marmuri și coloane, culese de la Sarmizegetusa. Un mic 

stâlp din cei patru care susțin îngusta turlă e o stela romană purtând numele lui 

Longinus. E o marmură cu o inscripție elegantă, luminoasă, frumoasă precum o 

statuie. Ascunsă în umbra, abia luminată de câteva șuvițe de soare venind pe niște 

ferestruici, aceasta face impresia unei opere divine furată de genii nocturne". 

                                                            
9 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/biserica-din-densus-un-unicat-al-patrimoniului-romanesc 
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Figura 6.12. Biserica din Densuș  

Sursa: foto Miroslav Raicov 
 
Pictura, din 1443, aparține artistului Ștefan Zugravul, semnătura sa aflându-se 

sub fereastra sud-estică a absidei. Ansamblul mural îmbină sincretistic iconografia 

tradițională bizantină cu elemente narative și realiste cu trăsături de renaștere 

timpurie într-o viziune cu trăsături folclorice. 

La rândul lui, George Călinescu spunea despre lăcașul de cult de la 

Densuș:"o biserică bizară, făcută din marmuri și coloane, culese de la 

Sarmizegetusa. Un mic stâlp din cei patru care susțin îngusta turlă e o stela romană 

purtând numele lui Longinus. E o marmură cu o inscripție elegantă, luminoasă, 

frumoasă precum o statuie. Ascunsă în umbra, abia luminată de câteva șuvițe de 

soare venind pe niște ferestruici, aceasta face impresia unei opere divine furată de 

genii nocturne". 

Biserica din Densuș a iscat numeroase controverse printre istorici. Aducând 

diferite argumente în susținerea teoriilor, unii au afirmat că aici a fost mausoleul unui 

general roman, alții că a fost un templu dedicat zeului războiului sau o biserică 

paleocreștină (chiar prima de pe teritoriul provinciei romane Dacia), ridicată în 

secolele IV-V. Construcția a suferit modificări de-a lungul timpului, pentru a deveni 

biserică ortodoxă, cele mai importante fiind efectuate în a doua jumătate a secolului 
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al XIII-lea. 

Iată alte câteva din elementele care particularizează Biserica din Densuș: este 

cea mai veche biserică românească în care se mai țin încă slujbe; elementele 

arhitectonice (coloane romane, leii de piatră de deasupra altarului, cărămizi cu 

inscripții romane, pietre funerare etc.); altarul bisericii, situat pe direcția sud, în timp 

ce toate bisericile ortodoxe au altarul spre est. 

 

6.3.2. Mânăstirea Prislop 

De aproape șapte secole, Mănăstirea Prislop10 reprezintă unul din cele mai 

importante așezăminte religioase ortodoxe din Transilvania. În decursul existenței 

sale de peste șase veacuri, mănăstirea a îndeplinit un rol cultural semnificativ în viața 

românilor transilvăneni. 

Mănăstirea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XIV-lea de Sfântul 

Nicodim, ulterior canonizat, considerat astăzi drept reorganizatorul și îndrumătorul 

monahismului românesc la începutul Evului Mediu. 

Sfântul Nicodim a venit din Țara Românească, unde ctitorise Mănăstirile 

Tismana și Vodița. Mănăstirea Prislop a fost construită în același stil - triconic - ca și 

ele și este singura de acest fel din Transilvania. 

Mănăstirea Prislop este cunoscută și sub numele de "Silvaș", după satul 

Silvașu de Sus, găsit pentru prima dată în documente în anul 1360. La 200 de metri 

de actuala biserică se află locul numit "La Mănăstirea Bătrâna", dovada existenței 

acolo a unei mănăstiri mai vechi, din lemn. 

Nu se cunosc începuturile mănăstirii. Deoarece era amplasată pe pământuri 

care ținuseră de nobilii români din Ciula, se poate presupune că ei au fost ctitorii laici 

ai locașului. Nu se poate vorbi, cu nici un fel de date pozitive, despre vreo sihăstrie 

din secolele XIII-XIV. 

Biserica actuală a Mănăstirii Prislop datează de la sfârșitul secolului al XIV-lea 

și a fost construită din piatră, în plan triconic, cu turla pe naos, arhitectura specifică 

bisericilor din Țara Românească. Istoriografia mănăstirii arată că Sfântul Nicodim de 

la Mănăstirea Tismana a copiat la Prislop, între anii 1404-1405, "Tetravanghelul 

slavon" aflat azi la Muzeul de Artă. 

Există o singură mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim 

de la Tismana, în Ungaria medievală. Ea este însemnarea de pe Evangheliarul său: 

"Aceasta Sfântă Evanghelie a scris-o popa Nicodim în Țara Ungurească în 6913 

(1404-1405)". 

 

                                                            
10 https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-prislop-67979.html accesat la data de 23.10.2018 
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Figura 6.13. Mănăstirea Prislop  

Sursa: foto Adrian Băneș 
 
Timp de aproape un secol și jumătate, nu se mai cunosc documente despre 

mănăstire, dar se consideră că ea a continuat viața duhovnicească a credincioșilor 

din împrejurimi. Mănăstirea a fost rezidită din temelii tot din piatră și în plan triconic 

de Domnița Zamfira, refugiată în Transilvania după moartea tatălui său, Moise Vodă, 

domn al Țării Românești, mort în anul 1530, în lupta de la Viișoara. 

În urma morții celui de al doilea soț - Stanislaw Nisowsky -, Domnița Zamfira 

și-a petrecut restul vieții la Mănăstirea Prislop, unde moare în luna martie a anului 

1580. Piatra funerară a mormântului ei se găsește în dreapta pronaosului bisericii. Ea 

conținea inscripții latine și chirilice. 

Anul 1629 aduce noi mărturii documentare despre Prislop. Acestea sunt 

legate de vizita în Rusia a trei călugări: Ieromonahul Teodosie, Ieromonahul Macarie 

și Ierodiaconul Ghedeon. 

După această consemnare, vreme de un secol nu se mai scrie nimic despre 

mănăstire, dar însemnări din zidurile exterioare dovedesc continuitatea vieții 

duhovnicești, ca numele diacului Patru din Ciula, al Mitropolitului Sava Brâncovici, 

precum și anul 1670. Se mai presupune că, în această perioadă, la Prislop a existat 

o școală pentru pregătirea candidaților la preoție. 
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Pe la începutul secolului al XVIII-lea, Mitropolitul ortodox Atanasie Angliei din 

Alba-Iulia a oferit o carte Prislopului, iar Maria Tereza, printr-un decret din iunie 1747, 

cerea să se ia măsuri împotriva călugărilor care apărau ortodoxia în părțile Hațegului. 

La data de 23 iunie 1749, Arhimandritul Filotei, superiorul Mănăstirii Sfânta 

Treime din Blaj, i-a trimis la Prislop pe călugării Varlaam și Nichita ca s-o restaureze. 

La data de 4 iunie 1756, Episcopul Petru Pavel Aron de la Blaj (1754-1764) le dă 

carte de recomandare călugărilor Mănăstirii Prislop ca să strângă ajutoare pentru 

aceasta. În deceniul al șaselea al secolului al XVIII-lea, se reface mănăstirea din nou 

de către egumenul Varlaam, călugării Ioan și Pavel Sălăgeanu. 

Ca urmare a răscoalei de la Cioara, din anii 1759-1761, condusă de 

Ieromonahul Sofronie, pentru păstrarea ortodoxiei, Episcopul unit Petru Pavel Aron 

din Blaj cere, la data de 12 aprilie 1762, ca egumenul Varlaam și călugărul Inocențiu 

Boși să fie prinși și duși la Blaj, iar ceilalți călugări de la Prislop și Plosca să fie 

alungați. 

Generalul austriac Nicholaus Adolf Bukow ordona, la data de 5 iunie 1762, ca 

cele două mănăstiri sa fie distruse prin incendiere. În anul 1775 mănăstirea este 

reîntemeiată, iar ieromonahul Nichita este consemnat ultima oară la 2 aprilie 1778. 

După moartea egumenului Macarie, în anul 1810, mănăstirea a fost dată în 

grija preoților de mir din satele vecine. In istoria mănăstirii este consemnată ca 

importantă vizita vicarului Ștefan Moldovan din Hațeg, între anii 1852-1853, care 

notează în jurnal o descriere detaliată a mănăstirii. Se mai cunoaște din documente 

că, în 1873, s-a așezat la mănăstire credinciosul Aron Sârbu, probabil cu gândul de a 

se călugări, dar a murit după trei ani. 

La inițiativa vicarului Nicolae Nestor din Hațeg, după anul 1897, are loc o nouă 

restaurare a bisericii, care se termină în anul 1899. După această restaurare încep 

să fie interesați de soarta mănăstirii episcopii uniți din Lugoj. 

La data de 19 mai 1901, aici a slujit episcopul Dimitrie Radu, cu un sobor de 

40 de preoți, iar la 25 mai 1905, urmașul său, Vasile Hossu, și tot în anul 1905, 

mănăstirea este vizitată de Nicolae Iorga, care lasă o succintă descriere a ei. 

În anii 1908-1909 s-a făcut o nouă restaurare a mănăstirii, prin strădania 

Episcopului Vasile. Pictorul ardelean Octavian Smigelschi vizitează mănăstirea, în 

luna august 1909, pentru întocmirea documentației privind pictarea ei. Din primăvara 

anului 1911 a fost rânduit ca egumen Ieromonahul Leon Manu, care a strâns în jurul 

lui câțiva viețuitori. 

În zilele de 8-21 mai 1913 a fost readusă de la Blaj "Icoana Maicii Domnului 

făcătoare de minuni", iar la 24-25 mai în același an a fost resfințită de episcopii 

Valeriu Traian Frențiu al Lugojului, și Vasile Hossu, al Gherlei. 
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Între anii 1923 și 1924, arhitectul Rudolf Vagner din Hunedoara a efectuat 

câteva lucrări de consolidare și o restaurare ornamentală a fațadelor exterioare care 

a schimbat mult aspectul arhitectonic inițial. 

La data de 25 noiembrie 1948, Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan (1920-

1955), îl aduce aici pe Ieromonahul Arsenie Boca, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 

iar în 1950 au fost aduse și maicile. 

Ieromonahul Arsenie Boca a rămas în mănăstire până în 1989, an în care a și 

trecut la Domnul. El a sculptat personal catapeteasma și executat mai multe lucrări 

de renovare a bisericii și a celorlalte clădiri, fapt pentru care este considerat astăzi ca 

al treilea ctitor al mănăstirii. Mormântul său se află în cimitirul Mănăstirii Prislop. 

În urma decretului nr. 410/1959, ți Mănăstirea Prislop, ca, de altfel, majoritatea 

mănăstirilor, a fost desființată, fără a avea în vedere importanța ei spirituală în viața 

românilor "de dincolo de Carpați". De fapt, era perioada instalării ateismului, care 

tocmai aceasta urmărea, desființarea spiritualității românești. 

Abia în anul 1976 a fost din nou reînființată, tot ca mănăstire cu destinație 

pentru maici. După anul 1990 s-au făcut lucrări de consolidare și restaurare atât a 

bisericii, cât și a clădirilor pentru stăreție, chilii și cămine aflate la răsărit de biserică. 

În anul 1991, în incinta mănăstirii a fost înființat Seminarul Teologic 

Monahal Sfânta Ecaterina, cu o durată de școlarizare de cinci ani. Unele maici și 

eleve își desăvârșesc talentul artistic continuând vechiul meșteșug românesc al 

pictării de icoane pe sticlă. Școlilor seculare de iconari de la Nicula, Arpaș sau Laz li 

se alătură acum cea de dată mai recentă, de la Prislop. 

 
6.3.3. Biserica cnezilor Cândea, din Sântămăria Orlea, azi biserică 

reformată 

Biserica a fost ridicată în piatră de cnezii din familia Cândea, inițial ca o capelă 

ortodoxă de curte românească, la sfârșitul secolului XIII, atestată documentar în anul 

1363. Biserica prezintă forme arhitectonice specifice tranziției de la romanic la goticul 

timpuriu și este alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară tăvănită cu turn decroșat pe 

fațada de vest, tribună de lemn pe stâlpi de zid la vest și un altar dreptunghiular boltit 

în cruce pe nervuri. 

Tipul arhitectural tradițional de capelă de curte, dar amplificat prin adăugirea 

turnului clopotniță pe latura de vest, precum și prin detalii de arhitectură cirsterciană, 

atestă un monument deosebit de sporire a puterii ortodoxe în zonă. În adevăr, 

apariția acestei biserici ortodoxe într-unul dintre puținele sate maghiare din zona 

Hunedoarei, la sfârșitul secolului XIII, ridică problema semnificației istorice a acestui 

fapt. 
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Figura 6.14. Biserica cnezilor Cândea, azi biserică reformată Sântămăria Orlea 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

În interior se află un ansamblu de pictură murală, comportând trei straturi 

realizate în trei etape succesive: primul, cuprinzând două cruci de consecrație, 

aparținând chiar etapei construirii biserici; al doilea, opera unui pictor peregrin 

originar din sud-vestul peninsulei Balcanice, datat printr-o inscripție fragmentară la 

1311, căruia îi pot fi atribuite picturile din naos; al treilea strat reprezentat din picturile 

din altar, datorate, se pare, unui pictor local și de cele de pe pereții de sub tribună, 

datorate unui pictor peregrin de formație occidentală, datând probabil din perioada 

anilor 1400. Cu toate aceste atribute, biserica constituie o mărturie istorică de 

deosebită valoare. 
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6.3.4. Biserica Colț 

Din prezentarea monumentului istoric rezultă că biserica Colț, reprezintă un 

monument unic în arhitectura românească, inițial mănăstire ortodoxă ce avea și rol 

de cetate de apărare, dovadă fiind turnul prevăzut cu două contraforturi și înălțat 

deasupra altarului spre răsărit, unde panta colinei era mai ușor accesibilă. 

 

 
Figura 6.15. Biserica Colț, localitatea Suseni 

Sursa: foto Adrian Băneș 
 

Biserica este construită din piatră brută cu o grosime a zidului de 1,20 metri și 

este împărțită în două încăperi dreptunghiulare, una mai mare care reprezintă nava 

bisericii, iar cea mai mică reprezintă altarul. Turnul situat deasupra altarului are formă 

pătrată cu acoperiș piramidal din piatră, care avea în interior trei încăperi, dintre care 

cele două de sus adăposteau chiliile călugărilor mănăstirii. Pe pereții interiori se mai 

păstrează încă fresce dintr-un valoros ansamblu mural realizat de către pictorul 

Ștefan cel care a pictat și bisericile din Ostrov și Densuș. 
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CONCLUZII 

 

 

Cercetările întreprinse în teren în zona Țării Hațegului – Retezat, alături de 

bibliografia parcursă de cercetătorii Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea 

Rurală Durabilă a României, de la Filiala Timișoara a Academiei Române, ne-au 

condus la formularea a două concluzii fundamentale necesare elaborării unei 

strategii de dezvoltare rurală durabilă a zonei:  

1. Starea economică și socială generală a spațiului rural hațegan și a fiecărei 

localități din zonă, după anul 1989, a suferit transformări profunde: revenirea la 

proprietatea privată a terenurilor agricole și, în parte, a terenului silvic, privatizarea 

majorității societăților comerciale rămase în funcțiune, falimentarea și lichidarea unui 

mare număr de întreprinderi industriale (miniere, de prelucrare industrială, 

alimentare) ceea ce a determinat apariția șomajului industrial, distrugerea sau 

demolarea numeroaselor conace și palate construite în majoritatea lor de vechi familii 

românești (unele dintre acestea maghiarizate în decursul timpului) care arată 

perenitatea românească pe aceste meleaguri, desființarea CAP-urilor și a IAS-urilor, 

un exod evident al populației tinere active și calificate către alte zone ale României 

dar mai ales spre străinătate etc.; 

2. Resursele naturale extrem de diverse și de înaltă calitate peisagistică, 

bogăția monumentelor istorice și naturale, mulțimea de parcuri și rezervații naturale, 

existența unei populații relativ stabile în timp, numeric și calitativ, fondul funciar 

agricol, în mod deosebit a pajiștilor naturale montane, fondul forestier de înaltă 

calitate și diversitate, existența unui număr impresionant de studii și cercetări istorice, 

paleontologice, de biodiversitate, economice și sociologice, un sistem hidroenergetic 

și a unui potențial de extindere a producerii energiei verzi nepoluante etc., constituie 

potențialități de dezvoltare economică generală și de dezvoltare rurală durabilă, 

reprezintă condițiile sine qua non ale elaborării unei strategii în Țara Hațegului. 

Considerăm că avem posibilitatea, în anii viitori, de a elaborarea această 

strategie, care să constituie suportul proiectelor de dezvoltare rurală, de ameliorare a 

vieții locuitorilor în orizonturile 2020-2030.  
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